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Woord vooraf 

 

De voorbereidingscursus chemie en fysica vormt een onderdeel van de voorbereidingsactiviteiten die aan de Vrije 

Universiteit Brussel door de dienst Studiebegeleiding worden georganiseerd.  

Voor elke opleiding waar chemie en fysica gedoceerd worden in het eerste jaar, biedt deze voorbereidingscursus 

een goede gelegenheid om kennis over chemie en fysica op te frissen en waar nodig bij te spijkeren. Onze 

deelnemers stromen door naar opleidingen in Geneeskunde en Farmacie, Wetenschappen en Bio-

ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie. 

Naast lessen, oefensessies en zelfstudie omvat de voorbereidingscursus ook een aanbod van individuele begeleiding. 

Een test bij aanvang van de voorbereidingscursus helpt om je eigen accenten te leggen op de leerstofonderdelen die 

van jou de meeste aandacht vragen. Op die manier kan jij de leerstof op eigen tempo opfrissen en kunnen wij 

begeleiding bieden op maat van jouw individuele noden. 

Dit bijhorende studiemateriaal biedt een overzicht van basisbegrippen uit de algemene chemie en fysica waarvan 

kennis en inzicht de aansluiting met het niveau en het tempo van de cursussen Chemie en Fysica in het eerste jaar 

aanzienlijk kunnen vergemakkelijken.  

Achteraan elk hoofdstuk vind je een groot aantal zelfstudie-oefeningen en probleemsituaties. Tijdens de 

oefensessies van de vijf dagen durende voorbereidingscursus Chemie en Fysica maken we in klasverband een aantal 

oefeningen waarvan de oplossingen niet in de cursus zijn opgenomen.  

Voor chemie zijn de vraagstukken en oefeningen in groepen van stijgende moeilijkheidsgraad gerangschikt. Elke 

groep opdrachten bevat twee of meer probleemstellingen waarbij een analoge oplossingsmethode kan toegepast 

worden. De oefeningen die in de tekst vetjes gedrukt zijn, zijn typische voorbeeldoefeningen. Parallel aan deze 

aanbevolen oefeningen volgen in de tekst in gewone druk een aantal gelijkaardige oefeningen. Als je moeiteloos de 

vraagstukken kan oplossen, kan je tot een hoger beheersingsniveau van de leerstof gestimuleerd worden met enkele 

extra vraagstukken, aangegeven met een asterisk (*). 

De cursustekst chemie is een geactualiseerde versie van de tekst die opgesteld werd in samenwerking tussen de 

Dienst Algemene Chemie en de Faculteit Wetenschappen, de inspectie en leerkrachten Secundair Onderwijs. Voor 

recente aanpassingen konden we rekenen op de intensieve samenwerking met professor Anna Boyen, faculteit 

Geneeskunde en Farmacie.  

In de online versie van deze cursus staan de uitgewerkte oplossingen van de zelfstudie oefeningen chemie en van 

de fysica oefeningen. 

In naam van het voltallige team van de voorbereidingscursus chemie en fysica wensen wij jou tot slot veel succes 

met je studie! 

 

Juli 2019 

 

Eddy Carette, studiebegeleider fysica  

Dr. Hendrika Jaspers, studiebegeleider chemie 

Kris Ketelslegers, studiebegeleider chemie en fysica  
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INLEIDING VOORBEREIDINGSCURSUS CHEMIE 

 

Typisch voor de chemie als wetenschap is dat zij stoffen en chemische reacties die stoffen omzetten in 

andere stoffen bestudeert. De voorbereidingscursus chemie geeft een overzicht van begrippen van de 

achterliggende theoretische basis. Deze basis is toepasbaar in alle domeinen van de chemie en dus ook 

in de koolstofchemie of organische chemie, die hier verder niet in meer detail behandeld wordt. 

In hoofdstuk 1, §1.1, vertrekken we van een beschrijving van de stof zoals we die in de wereld rondom 

ons waarnemen, op macroscopisch niveau. We eindigen deze eerste paragraaf met een eerste stap 

naar het microscopisch niveau in §1.1.6 en een samenvattend schema in §1.1.7. In §1.2 vertrekken we 

van de massawetten en de atoomtheorie van Dalton om verder in §1.2.3 en §1.2.4 enkelvoudige 

stoffen en verbindingen te definiëren. In wat volgt in §1.3 gaan we via verbanden tussen micro- en 

macroniveau over naar chemische berekeningen en stoichiometrie in §1.4.  

In hoofdstuk 2 zoomen we in op het subatomaire niveau voor een kijk op de samenstelling van een 

atoom. We bekijken de opbouw van de atoomkern en van de elektronenmantel en het verband met 

de systematiek in het periodiek systeem van de elementen.  

Het is vanuit dit zicht op de stof dat in hoofdstuk 3 de basis van chemische reacties uitgelegd wordt.  

Hoofdstuk 4 behandelt aspecten van chemische reacties met betrekking tot snelheid en evenwicht.  

In hoofdstuk 5 en 6 worden chemische reacties in twee typische contexten, deze van de zuren en 

basen en deze van redoxreacties, bekeken.  

In hoofdstuk 7 worden tot slot de basisregels van de anorganische naamgeving toegelicht.  
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1 ELEMENTAIRE CHEMIE EN CHEMISCHE BEREKENINGEN 
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1.1 MACROSCOPISCHE OPBOUW VAN DE STOF 

 

1.1.1 Aggregatietoestanden 

 

Bij het waarnemen van stoffen rondom ons, stellen we vast dat deze in verschillende toestanden 

kunnen voorkomen, afhankelijk van de temperatuur en de druk van de omgeving. De meest gekende 

aggregatietoestanden zijn de vaste, de vloeibare en de gasvormige toestand. Een vaste stof heeft een 

eigen volume en een eigen vorm, een vloeistof heeft een eigen volume maar neemt de vorm aan van 

het vat. Een gas neemt volume en vorm aan van het vat waar het zich in bevindt. 

- Voorbeeld: de drie vormen waarin we water kennen, zijn water in vaste toestand (ijs), water 

in vloeibare toestand en water in gasvormige toestand (waterdamp). 

 

1.1.2 Systemen 

 

Met de term systeem wordt in de chemie dat deel van de waarneembare wereld bedoeld dat we aan 

het bestuderen zijn. Bij de studie van systemen maken we volgend onderscheid:   

 

▪ In een homogeen systeem zijn alle eigenschappen (dichtheid, smeltpunt, kookpunt…) van het 
systeem overal gelijk of continu veranderlijk.  

- Voorbeeld: een ijzeren staaf is een homogeen systeem, ook als die staaf aan een 

uiteinde opgewarmd wordt.  

▪ In een heterogeen systeem kunnen een of meer eigenschappen van plaats tot plaats 

sprongsgewijs (discontinu) verschillen.  

- Voorbeeld: zand in water is een heterogeen systeem. 

 

1.1.3 Fasen 

 

Alle gebieden van een systeem met dezelfde eigenschappen vormen samen een fase.  

- Voorbeeld: vruchtensap met pulp is een heterogeen systeem met twee fasen, een vloeibare 

en een vaste fase. 

Uit de definitie van het begrip fase volgt dat een heterogeen systeem uit minstens twee fasen bestaat 

en dat een homogeen systeem een één-fase-systeem is. Alle gasmengsels zijn één-fase-systemen.  

- Voorbeeld: lucht bevat vooral zuurstofgas en stikstofgas. Het is een homogeen systeem met 

van plaats tot plaats gelijke eigenschappen. Lucht is dus een één-fase-systeem. 

 

Verschillende fasen kunnen van elkaar gescheiden worden door gebruik te maken van fysische 

scheidingsmethodes. Dat zijn methodes voor het scheiden van fasen die gebruik maken van verschillen 

in fysische eigenschappen en daarbij de aard van de stoffen in die fasen niet wijzigen (filtratie, 

decantatie, destillatie …). 

- Voorbeeld: een vaste fase (bijvoorbeeld zand) kan van een vloeistoffase (bijvoorbeeld water) 

gescheiden worden door filtratie. 

- Voorbeeld: door destillatie kan zeer zuiver water uit leidingwater verkregen worden.  
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1.1.4 Mengsels 

 

Een systeem dat door fysische scheidingsmethodes kan gescheiden worden in twee of meer systemen 

met verschillende eigenschappen, noemt men een mengsel. Mengsels kunnen homogeen of 

heterogeen zijn. Een homogeen mengsel noemt men een oplossing en kan vloeibaar, vast of gasvormig 

zijn.  

- Voorbeeld: uit een oplossing van keukenzout in water (homogeen mengsel) kan door destillatie 

het water van het zout gescheiden worden. 

- Voorbeeld: staal, roestvrij staal en gietijzer zijn legeringen. Deze homogene mengsels van ijzer, 

koolstof en andere elementen in verschillende verhoudingen, kennen uiteenlopende 

toepassingen. 

- Voorbeeld: wijn kan van het bezinksel gescheiden worden door decantatie (scheiding van een 

heterogeen mengsel in twee fasen). 

 

1.1.5 Zuivere stoffen 

 

Homogene systemen die door fysische methodes niet verder in verschillende fasen gescheiden kunnen 

worden, noemt men zuivere stoffen. Er zijn miljoenen zuivere stoffen gekend. Elke zuivere stof bezit 

een aantal kenmerken die typisch zijn voor de stof (dichtheid, smeltpunt, kookpunt…) en die toelaten 
om een zuivere stof te identificeren.  

De verschillende zuivere stoffen in een mengsel duidt men aan met de term componenten. 

Merk op dat een zuivere stof een heterogeen systeem kan vormen wanneer deze stof in verschillende 

aggregatietoestanden voorkomt. 

- Voorbeeld: vloeibaar water waar zich een aantal blokjes ijs in bevinden, is een heterogeen 

systeem. Beide fasen, de vloeibare en de vaste, bestaan uit de zuivere stof water. 

 

1.1.6 Samengestelde en enkelvoudige stoffen 

 

Zuivere stoffen kunnen onder bepaalde omstandigheden omgezet worden in nieuwe stoffen met 

andere eigenschappen dan die van de oorspronkelijke stoffen. Dit kan gebeuren via methodes die 

gebruik maken van chemische eigenschappen van zuivere stoffen. Dit zijn eigenschappen die bepalen 

of en hoe een stof via een chemische reactie kan omgezet worden in een andere stof (meer hierover 

in §1.4.1).  

▪ Indien een zuivere stof door chemische methodes ontleed kan worden in onderling niet 

gelijksoortige stoffen, is deze stof een samengestelde stof of een verbinding (meer hierover in 

§1.2.4). 

- Voorbeeld: water (H2O) is een samengestelde stof en kan ontleed worden (door 

elektrolyse) in waterstofgas (H2) en zuurstofgas (O2), twee niet gelijksoortige stoffen. 

▪ Er is vastgesteld dat een honderdtal zuivere stoffen niet verder ontleed kan worden in niet 

gelijksoortige stoffen: dit zijn enkelvoudige stoffen (meer hierover in §1.2.3). Sommige 

enkelvoudige stoffen zijn onderling gelijksoortige stoffen. Zij kunnen onder de juiste 

omstandigheden in elkaar overgaan zonder dat een andere stof wordt toegevoegd of zonder 

dat een stof verdwijnt. 
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- Voorbeeld: grafiet (C) en diamant (C) zijn gelijksoortige, enkelvoudige stoffen; een 

ander voorbeeld vormen zuurstofgas (O2) en ozon (O3). 

Merkwaardig is dat het aantal niet gelijksoortige, enkelvoudige stoffen dat in de natuur voorkomt, 

beperkt is tot ongeveer 90. We zullen hieraan het concept element verbinden (meer hierover in §1.2.3 

en §2.1.2). 

 

1.1.7 Samenvattend schema 

 

                                Systeem 

 

   Heterogeen    systeem Homogeen     

        systeem  

    Homogeen mengsel                         Zuivere stof 

 

      Samengestelde stof        Enkelvoudige stof 

     Verbinding   Element 
 

1.2 MICROSCOPISCHE OPBOUW VAN DE STOF 

 

1.2.1 De massawetten 

 

Zijn stoffen onvernietigbaar? Kunnen zij steeds verder ontleed worden in steeds kleinere 

bestanddelen?  

Het zoeken naar het universele bestanddeel van alle stoffen is door de eeuwen heen geëvolueerd van 

natuurfilosofisch denken tot experimentele wetenschap. Aan het einde van de achttiende eeuw 

resulteerden talrijke wetenschappelijke experimenten in een belangrijke bijdrage tot het inzicht in de 

opbouw van stoffen. Van de massawetten die toen geformuleerd werden, bespreken we hier de wet 

van Lavoisier en de wet van Proust. 

 

1.2.1.1 Wet van behoud van massa (Wet van Lavoisier) 

 

Lavoisier nam aan dat massa een fundamentele eigenschap is van de materie. Op basis van zijn 

onderzoek besloot Lavoisier dat bij een chemische reactie de totale massa onveranderd blijft. Dit komt 

overeen met de onvernietigbaarheid van de materie. Door de equivalentie van massa en energie, 

afgeleid door Einstein en gepubliceerd in 1905, is deze wet van behoud van massa exacter te formuleren 

als “behoud van massa en energie”. Het is immers zo dat er bij chemische omzettingen een uiterst 
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kleine massafractie wordt omgezet in energie (reactiewarmte). Dit wordt pas belangrijk bij kernreacties 

maar is voor typische chemische reacties onmeetbaar zodat we ons hier mogen beperken tot de wet 

van Lavoisier.  

 

1.2.1.2 Wet van de constante samenstelling (Wet van Proust) 

 

Proust heeft, op basis van experimenten met een groot aantal samengestelde stoffen, vastgesteld en 

als wet geformuleerd dat de samenstelling van een stof zowel kwalitatief als kwantitatief steeds 

dezelfde is, ongeacht de oorsprong van de stof. Dit wil zeggen dat een bepaalde samengestelde stof 

steeds uit dezelfde enkelvoudige stoffen in dezelfde relatieve hoeveelheden is opgebouwd. 

- Voorbeeld: ethanol, het alcohol dat ontstaat bij de wijnbereiding, is in alle opzichten identiek 

aan het alcohol dat bij het brouwen van bier of via chemische synthese bekomen wordt. 

 

1.2.2 Atoomtheorie van Dalton 

 

Voortbouwend aan de massawetten formuleerde Dalton in het begin van de negentiende eeuw een 

theorie die toeliet om de experimentele resultaten te verklaren. We kunnen Daltons atoomtheorie als 

volgt samenvatten: 

- Stoffen zijn opgebouwd uit kleine, ondeelbare en onveranderlijke deeltjes, atomen, genoemd 

naar het Griekse ατόμος ‘atomos’ (ondeelbaar).  
- Atomen worden gekenmerkt door hun massa en hun chemisch gedrag. Atomen van eenzelfde 

element zijn identiek* en atomen van verschillende elementen hebben verschillende massa 

en verschillend chemisch gedrag. *Deze hypothese blijkt later onjuist (meer hierover in §1.3.2 

en §2.1.3). 

- Atomen kunnen niet gemaakt of vernietigd worden: het zijn de kleinste deeltjes die bij een 

chemische reactie uitgewisseld kunnen worden. Dit moet genuanceerd als later blijkt dat 

atomen zelf samengesteld zijn uit kleinere elementaire deeltjes (meer hierover in §2.1).  

 

1.2.3 Element - Enkelvoudige stoffen 

 

Een element is een verzameling van atomen van dezelfde soort, d.w.z. met identiek chemisch gedrag. 

Het onderlinge verschil tussen atomen van verschillende soort (behorend tot verschillende elementen) 

ligt in de microscopische opbouw van atomen (meer hierover in §2.1.2).  

Het beperkte aantal natuurlijk voorkomende elementen, ongeveer 90, bevat de bouwstenen waaruit, 

via een enorme variëteit aan combinaties, alle zuivere stoffen opgebouwd zijn: enkelvoudige stoffen 

en verbindingen.  

 

Onderling gelijksoortige enkelvoudige stoffen zijn opgebouwd uit atomen van dezelfde soort en 

behoren dus tot hetzelfde element.  

 

- Voorbeeld: ozon (O3) en luchtzuurstof (O2) zijn voorkomensvormen van hetzelfde element, 

zuurstof. Het zijn onderling gelijksoortige enkelvoudige stoffen, beide opgebouwd uit atomen 

van dezelfde soort.  
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De kleinste eenheden van enkelvoudige stoffen waarvan grote verzamelingen de typische 

stofeigenschappen vertonen, kunnen atomen of moleculen zijn. Een molecule is een elektrisch 

neutrale eenheid gevormd door een groep atomen die aan elkaar gebonden zijn (meer hierover in 

hoofdstuk 3). 

- Voorbeeld: ozon (O3) bestaat uit moleculen waarin drie atomen zuurstof gebonden zijn; 

luchtzuurstof (O2) bestaat uit diatomische moleculen; helium (He) bestaat uit atomen. 

 

1.2.4 Verbinding  

 

Een verbinding is een combinatie van verschillende elementen waarin de atomen van die verschillende 

elementen aanwezig zijn in een welbepaalde, constante verhouding.  

Verbindingen zijn dus samengestelde stoffen en bestaan uit atomen van minstens twee verschillende 

elementen. Een verbinding die uit atomen van twee elementen is opgebouwd, noemen we een binaire 

verbinding. Een ternaire verbinding is opgebouwd uit atomen van drie verschillende elementen.  

- Voorbeeld: water (H2O), een binaire verbinding, is opgebouwd uit H en O; salpeterzuur (HNO3), 

een ternaire verbinding, is opgebouwd uit H, N en O. 

De kleinste eenheden van samengestelde stoffen waarvan grote verzamelingen de typische 

stofeigenschappen vertonen, kunnen moleculen of formule-eenheden zijn. Een formule-eenheid is een 

elektrisch neutrale eenheid gevormd door ionen (meer hierover in §1.3.1.3 en in hoofdstuk 3).  

Samengestelde stoffen die te beschouwen zijn als een verzameling van identieke moleculen, noemt 

men moleculaire verbindingen. Veel samengestelde stoffen bestaan niet uit moleculen maar hun 

microscopische opbouw steunt op interacties tussen positief en negatief geladen deeltjes, ionen. In 

een ionaire verbinding is het aantal positieve ladingen gelijk aan het aantal negatieve ladingen zodat 

een verbinding altijd elektrisch neutraal is. Ionen zijn op hun beurt opgebouwd uit een of meer atomen 

(meer hierover in hoofdstuk 3).  

- Voorbeeld: water (H2O) en keukenzout (NaCl, natriumchloride) zijn beide binaire verbindingen;  

water bestaat uit moleculen H2O, keukenzout bestaat uit natrium en chloride ionen, Na+ en Cl-

. 

 

1.3 VERBANDEN TUSSEN MICRO EN MACRO NIVEAU - SYMBOLEN 

 

1.3.1 Elementsymbolen en chemische formules 

 

Elk element heeft een naam gekregen en wordt voorgesteld door een symbool: de hoofdletter van de 

(dikwijls Latijnse of Griekse) naam van het element, soms gevolgd door een tweede (kleine) letter om 

verwarring te voorkomen. 

- Voorbeeld:  chloor (Grieks: χλόρος ‘chloros’, lichtgroen): Cl 

 koper (Latijn: cuprum, van Curus):  Cu 

 goud (Latijn: aurum):  Au 

 koolstof (Latijn: carboneum):  C 

   

Een chemische formule karakteriseert de samenstelling van een verbinding in termen van chemische 

symbolen. We maken onderscheid tussen verhoudingsformule, molecuulformule en formule-eenheid. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemisch_element
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1.3.1.1 Verhoudingsformule 

 

Een verhoudingsformule geeft aan welke de samenstellende elementen zijn en in welke verhouding 

de atomen van de verschillende elementen in de stof voorkomen. De verhoudingsformule bestaat uit 

een geschikte opeenvolging van elementsymbolen met een index. Deze indices zijn de kleinste, gehele 

getallen die de verhouding weergeven van de aantallen atomen van de verschillende elementen. 

- Voorbeeld:     - waterstofperoxide bevat evenveel H als O atomen: 

                           de verhoudingsformule is dus HO, 

- water bevat twee keer zoveel H atomen als O atomen: de 

verhoudingsformule is dus H2O, 

- azijnzuur bevat evenveel O als C atomen, en twee keer zoveel H atomen: 

de verhoudingsformule is dus CH2O. 

 

1.3.1.2 Molecuulformule 

 

Van een zuivere stof die uit moleculen (meer hierover in hoofdstuk 3) is opgebouwd, wordt in een 

molecuulformule weergegeven hoeveel atomen van elke soort exact in een molecule voorkomen. De 

indices in een molecuulformule geven dus meer informatie dan de indices in een verhoudingsformule. 

- Voorbeelden:     - een molecule waterstofperoxide bevat twee H atomen en 

   twee O atomen: de molecuulformule is dus H2O2, 

- een molecule water bevat twee H atomen en een O atoom: de 

molecuulformule is dus H2O, 

- een molecule azijnzuur bevat twee O atomen, twee C atomen, en vier H 

atomen: de molecuulformule is dus C2H4O2.  

 

1.3.1.3 Formule-eenheid 

 

Voor stoffen die niet opgebouwd zijn uit moleculen maar uit ionen, schrijven we de formule-eenheid 

die qua samenstelling overeenkomt met de verhoudingsformule. In de formule van de formule-

eenheid wordt de volgorde en de eventuele groepering van de elementen in typische atoomgroepen 

geregeld door conventies van de naamgeving (meer hierover in hoofdstuk 7). 

- Voorbeeld:  de formule-eenheid  van natriumchloride is  NaCl, 

   van ammoniumfosfaat is  (NH4)3PO4, 

   van calciumnitraat is  Ca(NO3)2. 

 

 

1.3.2 Relatieve atoommassa van een element 

 

In tegenstelling tot de formulering in Daltons atoomtheorie hebben niet alle atomen van eenzelfde 

element dezelfde massa. Isotopen van een element bestaan uit atomen van dezelfde soort maar met 

een verschillende massa. Verschillen in massa tussen atomen van gelijke soort zijn te verklaren door 
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verschillen in de microscopische opbouw van atomen (meer hierover in §2.1.3). Omdat een element 

meestal als een isotopenmengsel voorkomt, werken we typisch met de gewogen gemiddelde massa: 

 �̅�  = ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑁
𝑖=1  

 

Hierin is �̅� de gemiddelde massa van een atoom en xi de voorkomensfractie (het 

voorkomenspercentage/100) van de verschillende isotopen van dat element. De som loopt over alle N 

natuurlijk voorkomende isotopen van het element en mi is de massa van een isotoop (i) van het 

element. 

- Voorbeeld: het element koolstof (C) komt voor als een isotopenmengsel van in hoofdzaak twee 

isotopen 12C en 13C, met natuurlijke voorkomenspercentages 98.90 % voor 12C en 1.10 % voor 
13C. De gemiddelde massa van een C atoom kan berekend worden als 

 �̅� = 0.9890 𝑚12𝐶 + 0.0110 𝑚13𝐶. 

 

Meestal maken we gebruik van de verhouding van de gemiddelde massa van een atoom ten opzichte 

van een referentiemassa. We definiëren de (relatieve) atoommassa (AM) van een element E, vaak 

kortweg atoommassa genoemd, als de gemiddelde massa van een atoom gedeeld door de gekozen 

referentiemassa. Als referentiemassa gebruikt men een twaalfde deel van de massa van het best 

vertegenwoordigde isotoop van koolstof (12C).  

 

AM (E) = 
�̅�𝑚𝑟𝑒𝑓 = 

�̅�112𝑚12𝐶 

 

Door deze keuze is de relatieve massa van het isotoop 12C exact gelijk aan 12. Anders gezegd: de 

werkelijke massa van een 12C atoom is exact 12 keer groter dan de referentiemassa.  

De relatieve massa van een van de isotopen van een element noemen we de (relatieve) nuclidemassa 

(NM), vaak kortweg nuclidemassa genoemd.  

 

NM (Ei) = 
𝑚𝑖𝑚𝑟𝑒𝑓 = 

𝑚𝑖112𝑚12𝐶 

 

Uit de formules van �̅�, AM en NM kan door substitutie afgeleid worden dat de atoommassa het 

gewogen gemiddelde is van de nuclidemassa’s van de isotopen van dat element. 

 AM (E𝑖) = ∑ 𝑥𝑖𝑁𝑀𝑖𝑁
𝑖=1  
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- Voorbeeld: In de natuur komt het element chloor (Cl) voor als een mengsel van twee isotopen 
35Cl, met NM = 34.968852, en 37Cl, met NM = 36.965903, en met natuurlijke 

voorkomenspercentages 75.77 % en 24.23 %. De relatieve atoommassa van Cl kan berekend 

worden als  

AM (Cl) = 0.7577 × 34.968852 + 0.2423 × 36.965903 = 35.45. 

 

Uit de definitie van relatieve atoommassa volgt dat we de werkelijke (en dus gemiddelde) massa van 

een atoom terugvinden door de relatieve atoommassa te vermenigvuldigen met de referentiemassa.  

 �̅� = AM × mref  

    

De massa van één van de isotopen vinden we terug door de nuclidemassa met de referentiemassa te 

vermenigvuldigen. 

 

  mi = NMi × mref 

 

Hoe op eenvoudige wijze die referentiemassa terug te vinden, wordt uitgelegd nadat we het getal van 

Avogadro en het begrip mol besproken hebben (meer hierover in §1.3.4). 

  

De relatieve atoommassa’s vinden we in het periodiek systeem (meer hierover in §2.3). Volgende 

figuur laat een fragment van het periodiek systeem zien. 

 

 

 

 

1.3.3 Getal van Avogadro 

 

Het aantal atomen 12C in exact 12 g 12C noemen we het getal van Avogadro en duiden we aan met het 

symbool N0. Experimenteel werd bepaald dat dit getal afgerond gelijk is aan 6.022 × 1023. 

N0 = 6.022 × 1023 

 

1.3.4 Het begrip mol 
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Onder een mol verstaan we een aantal entiteiten (atomen, elektronen, moleculen, formule-eenheden, 

…) gelijk aan het aantal atomen 12C in exact 12 g 12C en dus gelijk aan N0 = 6.022 1023. Hieruit volgt dat 

de massa van 1 mol 12C atomen exact 12g bedraagt.  

Het begrip mol maakt het mogelijk om een verband te leggen tussen micro- (afzonderlijke entiteiten) 

en macroniveau (mol, verzameling van entiteiten) (meer hierover in §1.3.6). 

Verder zien we nu ook een interessant verband tussen het getal van Avogadro en de referentiemassa. 

We vertrekken van de massa van een mol 12C atomen, dus 6.022 1023 12C atomen, die exact 12g 

bedraagt, en rekenen dit om naar de massa van een twaalfde van een 12C atoom: 

N0 atomen 12C hebben een totale massa van 12g 

1 atoom 12C heeft dan een massa van 
12N0 g 1 12⁄  van 1 atoom 12C heeft dan een massa van 

1N0 g 

En de conclusie luidt dus dat de referentiemassa berekend kan worden uit het getal van Avogadro:  

mref = 
112 m12C= 

1N0 g = 1.660 10-24 g = 1.660 10-27 kg.  

De massa van deeltjes ter grootte van atomen of moleculen wordt meestal in deze atomaire 

massaeenheid uitgedrukt (atomic mass unit): 1 u = 1 amu = 1.660 10-24 g = 1.660 10-27 kg. 

 

1.3.5 Relatieve molecuulmassa en formulemassa 

 

Analoog aan de relatieve atoommassa, definiëren we de (relatieve) molecuulmassa (MM) als de 

gemiddelde molecuulmassa gedeeld door de gekozen referentiemassa en de (relatieve) formulemassa 

(FM) als de gemiddelde massa van een formule-eenheid gedeeld door de referentiemassa. Beide, MM 

en FM, kunnen berekend worden als een som van de relatieve atoommassa’s van de samenstellende 
elementen, elk vermenigvuldigd met de bijhorende index in de overeenkomstige formule, 

molecuulformule of formule-eenheid. 

- Voorbeeld:   MM(H2O)   = 2×AM(H) + 1×AM(O)  

   = 2×1.0079 + 1×15.9994 = 18.015 

FM((NH4)3PO4)   = 3×AM(N) + 12×AM(H) + AM(P) + 4×AM(O) 

     = 3×14.0067 + 12×1.0079 + 30.9738 + 4×15.9994 

     = 149.09 

1.3.6 Molaire massa 

 

De molaire massa M is de massa per mol van een stof (atomen, moleculen, formule-eenheden, 

ionen…), uitgedrukt in g mol-1. Deze kan bekomen worden als het product van de (gemiddelde) massa 

van een entiteit (in g) met het aantal entiteiten uitgedrukt per mol.  

 

M = m̅ (g) × N0 mol-1 

 

De molaire massa is, ongeacht de aard van de deeltjes, numeriek gelijk aan de relatieve deeltjesmassa. 

Zo is bijvoorbeeld de molaire massa van een atoom numeriek gelijk aan de relatieve atoommassa van 

het element waartoe dat atoom behoort:  
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M = m̅ × N0 mol-1 = AM × mref × N0 mol-1 =  AM × 
1N0 g × N0 mol-1= AM g mol-1 

 

- Voorbeeld: M(H) = AM(H) g mol-1 = 1.0079 g mol-1 

 

Analoog is de molaire massa van een molecule numeriek gelijk aan de relatieve molecuulmassa en de 

molaire massa van een formule-eenheid numeriek gelijk aan de relatieve formulemassa. 

- Voorbeeld:  M(H2O) = MM(H2O) g mol-1 = 18.015 g mol-1  

 M((NH4)3PO4) = FM((NH4)3PO4) g mol-1 = 149.09 g mol-1 

 

Aangezien M de massa is per mol van een stof, kan uit de verhouding van de massa m van een stof, 

die men op een balans kan afwegen (macro niveau), en M berekend worden hoeveel mol n (macro 

niveau) en dus hoeveel deeltjes (n/N0, micro niveau) er aanwezig zijn in de afgewogen hoeveelheid 

stof.  

n = 
𝒎𝑴 

Dit verband is essentieel in stoichiometrische berekeningen (meer hierover in §1.4.2.3). 

 

1.3.7 Samenvatting 

 

De begrippen uit de vorige paragrafen zijn allemaal nauw met elkaar verbonden. Bij slordig gebruik 

kunnen gemakkelijk vergissingen gebeuren wat betreft betekenis en eenheden. Noteer dat in de 

chemie haast steeds over atoommassa gesproken wordt waar relatieve atoommassa bedoeld wordt. 

Indien het toch om de massa van een atoom gaat, wordt dat gepreciseerd. 

Volgende tabel geeft een overzicht van begrippen met hun betekenis en symbool. De eenheden 

worden in de voorbeelden weergegeven. 

 

begrip betekenis symbool voorbeelden  
(zonder eenheid indien onbenoemd) 

mol stofhoeveelheid 

 

 

n 1 mol H2 (6.022 1023 H2 moleculen) 

2 mol NaCl (12.044 1023 NaCl formule-

eenheden) 

0.5 mol S (3.011 1023 S atomen) 

massa van een atoom massa m mH = 1.674 10-24 g* 

massa van een 

molecule 

massa m mHCl = 60.54 10-24 g* 

(relatieve) atoommassa massaverhouding AM AM(H) = 1.0079  

(relatieve) 

molecuulmassa 

massaverhouding MM MM(HCl) = 36.4609 

(relatieve) formulemassa massaverhouding FM FM(NaCl) = 58.44 

molaire massa  Massa per 

hoeveelheid stof 

M M(H) = 1.0079 g mol-1 

M(H2) = 2.0158 g mol-1 
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*Massa’s van deeltjes ter grootte van atomen of moleculen worden vaak in atomaire massa-eenheden 

uitgedrukt (zie §1.3.4):  

- Voorbeeld:  mH = 1.674 10-24 g = 1.0079 amu (massa van 1 H atoom) 

mHCl = 60.54 10-24 g = 36.4609 amu (massa van 1 HCl molecule) 

 

1.3.8 Gaswetten 

 

1.3.8.1 De ideale gaswet 

 

In tegenstelling tot vloeistoffen en vaste stoffen hebben gassen bij gewone druk en temperatuur een 

zeer grote samendrukbaarheid en nemen ze het beschikbare volume volledig in. De redenen hiervoor 

zijn dat de gemiddelde afstand tussen gasmoleculen groot is in vergelijking met hun diameter en dat 

elke molecule zich nagenoeg onafhankelijk van de andere voortbeweegt. De interactie tussen de 

gasmoleculen is dus zeer klein. 

Essentieel hierbij is dat, naarmate het beschikbare volume groter wordt, de gemiddelde afstand tussen 

de gasmoleculen toeneemt. Meestal is deze afstand zo groot dat het eigen volume van de moleculen 

en hun onderlinge interactie verwaarloosd mogen worden. Onder deze voorwaarden blijken 

verschillende gassen zich op een zelfde manier te gedragen. De ideale gaswet geeft in een eenvoudige 

betrekking het verband weer tussen de grootheden die de toestand van het gas bepalen: 

 

p V = n R T 

In deze vergelijking is 

p de druk door het gas uitgeoefend op zijn 

omgeving 

V het volume door het gas 

ingenomen 

n het aantal mol gas aanwezig in dat volume  R de universele gasconstante 

T de temperatuur van het gas in K (Kelvin)   

 

De universele gasconstante R is experimenteel bepaald op 0.0820 L atm K-1 mol-1.  

In SI eenheden (meer hierover in Appendix 1) is  

1 atm = 101325 Pa,  

1 Pa = 1 N m-2,  

1 J = 1 N m en  

1 L = 1 dm3 = 10-3 m3,  

zodat R =  pVnT =  101325 Pa × 22.4 10−3m3 1 mol × 273.15 K = 8.31 J K−1mol−1 

 

Een gas dat zich volgens de ideale gaswet gedraagt, noemen we per definitie een ideaal gas. Naarmate 

de temperatuur lager en de druk hoger wordt, worden afwijkingen van deze wet bij reële gassen steeds 

belangrijker. 

 

1.3.8.2 Molair volume van een gas 
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Het molair volume van een gas is een grootheid die rechtstreeks volgt uit de ideale gaswet: het is het 

volume dat door een mol van dat gas ingenomen wordt bij een gegeven druk p en temperatuur T. Voor 

ideale gassen is het molair volume onafhankelijk van de aard van het gas. Experimenteel kan men 

aantonen dat het molair volume van een ideaal gas bij een temperatuur van 273.15 K en een druk van 

1 atm 22.4 L mol-1 bedraagt. 

 V =  nRTp =  1 mol × 0.0820 L atm K−1mol−1  × 273.15 K  1 𝑎𝑡𝑚 = 22.4 L 

 

 

1.3.8.3 Wet van Avogadro 

 

Gelijke volumes van verschillende gassen bij gelijke p en T bevatten een gelijk aantal mol gas. Of 

omgekeerd: een gelijk aantal mol van verschillende gassen neemt bij gelijke p en T een zelfde volume 

in. 

- Voorbeeld: 1 L waterdamp, 1 L zuurstofgas, 1 L helium bevatten bij 0.01 atm en 200 °C 

(473.15 K)  2.6 10-4 mol H2O, 2.6 10-4 mol O2 en 2.6 10-4 mol He. 

 

1.3.8.4 Wet van Dalton 

 

De totale druk in een ideaal gasmengsel is gelijk aan de som van de partiële drukken van elk gas in het 

gasmengsel. 

 p =  ∑ piN
i=1 =  ∑ ni R TVN

i=1   
 

 

De partiële druk van een gas in een mengsel van gassen is de druk die hetzelfde aantal mol gas zou 

uitoefenen indien het bij dezelfde temperatuur het volledige volume voor zich alleen ter beschikking 

had. 

 

(gas 1)  (gas 2)  (gasmengsel) 

n1   n2   n1   +   n2 

     

     

T,V  T,V  T,V 

p1  p2  p 

     

     p1 =  n1 R TV  

 p2 =  n2 R TV  
 p =  (n1 + n2)RTV  

     

De totale druk van het gasmengsel in het volume V bij druk p en temperatuur T is dus p = p1 + p2. 
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1.4 CHEMISCHE BEREKENINGEN EN STOICHIOMETRIE 

 

1.4.1 Chemische reactie 

 

Onder bepaalde omstandigheden kunnen uit zuivere stoffen nieuwe zuivere stoffen gevormd worden 

die andere eigenschappen bezitten dan die van de oorspronkelijke stoffen. Uit dat nieuwe systeem 

kunnen de beginstoffen door fysische scheidingsmethodes niet meer teruggewonnen worden. Dit 

gebeuren waarbij zuivere stoffen in nieuwe stoffen kunnen overgaan, noemen we een chemische 

reactie. Op microscopische schaal bestaat ze uit een hergroepering van atomen of ionen, of beperkt 

ze zich tot een uitwisseling van elektronen (meer hierover in hoofdstuk 6). Hierbij mogen we in goede 

benadering, zoals gezegd in §1.2.2.1 (wet van behoud van massa, Lavoisier), stellen dat de totale massa 

van de betrokken stoffen ongewijzigd blijft. 

 

1.4.2 Stoichiometrie 

 

1.4.2.1 Stoichiometrische vergelijking 
 

Een stoichiometrische vergelijking is een gelijkheid die het bilan van een chemische reactie, 

overeenstemmend met de wet van Lavoisier en de atoomtheorie, uitdrukt aan de hand van de 

formules van de betrokken stoffen. De reactievergelijking moet weergeven:   

 - welke stoffen met elkaar reageren, 

 - welke stoffen hierbij gevormd worden, 

 - in welke verhouding de verschillende stoffen ontstaan en verbruikt worden. 

De stoffen links in de vergelijking noemen we de reagentia of beginproducten, de stoffen rechts de 

reactieproducten. De verhouding waarin de stoffen reageren of gevormd worden, wordt weergegeven 

via de voorgetallen of coëfficiënten. Deze worden geheel en zo klein mogelijk gekozen.  

- Voorbeeld:  2 Ca + O2 → 2 CaO  dus  niet 4 Ca + 2 O2 → 4 CaO 

 niet Ca + ½ O2 →  CaO 

We kunnen nu de coëfficiënten in een reactievergelijking op verschillende manieren correct 

interpreteren en illustreren dit aan de hand van het voorbeeld. 

 

▪ Op microscopisch niveau lezen we dat calciumatomen en zuurstofmoleculen reageren in een 

verhouding 2:1. Hierbij ontstaan evenveel formule-eenheden CaO als er atomen Ca 

gereageerd hebben. Voor elke molecule O2 die reageert, reageren er 2 Ca atomen en ontstaan 

er 2 formule-eenheden CaO. 

 

▪ Op macroscopisch niveau zal 2 mol Ca reageren met 1 mol O2 en daarbij 2 mol CaO vormen. 

Als er een hoeveelheid Ca gelijk aan 1 mol reageert, reageert er dus een halve mol O2 en 

ontstaat er 1 mol CaO. 
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In een reactievergelijking worden vaak ook de aggregatietoestanden waarin reagentia en 

reactieproducten zich bevinden, getoond met een symbool achter de stoffen. Hier volgen veel 

gebruikte symbolen en hun betekenis: 

(v): vast of (s): solid 

(vl): vloeibaar of (l): liquid 

(g): gas 

(aq): aqueous solution 

 

Het is belangrijk om na te gaan of een reactie correct geëquilibreerd is. Dit komt erop neer dat in een 

stoichiometrische vergelijking het aantal atomen van elk element links en rechts van de reactiepijl 

gelijk moet zijn.  

In een skeletvergelijking worden alleen de formules van reagentia en reactieproducten gegeven en 

moet men dus nagaan of en hoe de stoichiometrische coëfficiënten aan te passen.  

- Voorbeeld: in de skeletvergelijking “Ca(v) + O2(g) → CaO(v)” lezen we dat calcium in vaste 
toestand en zuurstofgas met elkaar reageren en dat daarbij vast calciumoxide gevormd wordt. 

In deze vergelijking is het aantal atomen Ca links (1) en rechts (1) van de reactiepijl wel gelijk, 

maar het aantal atomen O links bedraagt 2 terwijl er rechts van de reactiepijl 1 atoom O 

aanwezig is. De formule-eenheid CaO van de stof calciumoxide is welbepaald en mag dus niet 

gewijzigd worden. Door het invoeren van de stoichiometrische coëfficiënt 2 vóór CaO, wordt 

de formule-eenheid CaO 2 keer geteld, zodat het aantal atomen O links en rechts gelijk wordt 

(2). Nu staat er “Ca + O2 → 2 CaO”. Het aantal atomen Ca links en rechts van de reactiepijl is 
echter nu verschillend. Dit wordt gecorrigeerd door ook de stoichiometrische coëfficiënt van 

Ca aan te passen, wat resulteert in de (volledig geëquilibreerde) stoichiometrische vergelijking: 

2 Ca + O2 → 2 CaO. 

 

1.4.2.2 Concentratie-uitdrukkingen 
 

In homogene mengsels of oplossingen is vaak één component in grote overmaat aanwezig ten opzichte 

van andere componenten. In dat geval maakt men onderscheid tussen het oplosmiddel of solvent, de 

component in overmaat, en de opgeloste stoffen of solutes, de andere componenten. In de 

anorganische chemie is water het oplosmiddel, tenzij anders vermeld.  

 

De relatieve hoeveelheid die van een component aanwezig is in een mengsel, wordt concentratie 

genoemd en kan op verschillende manieren uitgedrukt worden.  

 

▪ Massaconcentratie 

 

De concentratie van een solute in een oplossing kan weergegeven worden als een massa solute (vaak 

in gram) per liter oplossing.   

 

 

Copgeloste stof = 
massa van de 𝐨𝐩𝐠𝐞𝐥𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐟 (g)volume van de 𝐨𝐩𝐥𝐨𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 (L)  = 

𝑛𝒐𝒑𝒈𝒆𝒍𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒇𝑉𝒐𝒑𝒍𝒐𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈  
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- Voorbeeld: een oplossing die bereid wordt door 132.61 g HCl in water op te lossen en het 

totaal volume van de oplossing op 1.0000 liter te brengen, heeft een concentratie van 132.61 

g L-1. 

 

 

▪ Massapercent 

 

Het massapercent van een opgeloste stof komt overeen met een aantal gram opgeloste stof per 100 

g oplossing.  

m-% (opgeloste stof) = 
massa van de 𝐨𝐩𝐠𝐞𝐥𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐟 (g)massa van de 𝐨𝐩𝐥𝐨𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 (g)  ×100 = 

𝑚𝑜𝑝𝑔𝑒𝑙𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑓𝑚𝑜𝑝𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 ×100 

 

- Voorbeeld: 100 g van een 5 m-% NaCl oplossing bevat 5 g NaCl en 95 g H2O. 

 

▪ Molariteit 

 

Een oplossing van 1 mol opgeloste stof per liter oplossing heeft een molariteit van 1 mol per liter (1 

mol L-1). 

Copgeloste stof = 
aantal mol van de 𝐨𝐩𝐠𝐞𝐥𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐟 (mol)volume van de 𝐨𝐩𝐥𝐨𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 (L)  = 

𝑛𝒐𝒑𝒈𝒆𝒍𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒇𝑉𝒐𝒑𝒍𝒐𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈  

 

- Voorbeeld: door aan 0.5 mol H2SO4 water toe te voegen tot een totaal volume van 1 L 

oplossing bekom je een oplossing met concentratie (van H2SO4) 0.5 mol L-1. 

 

▪ Verband massapercent en molariteit 

 

Om uit het massapercent van een opgeloste stof in een oplossing te berekenen hoeveel mol van die 

opgeloste stof aanwezig is in een liter oplossing, moet de dichtheid van de oplossing gegeven zijn. 

 ρ =  massa van de 𝐨𝐩𝐥𝐨𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 (g)volume van de 𝐨𝐩𝐥𝐨𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 (mL) = 
𝑚𝒐𝒑𝒍𝒐𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈𝑉𝒐𝒑𝒍𝒐𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈  

 

Hieruit kan dan met kennis van de relatieve molecuulmassa (of formulemassa) van de opgeloste stof 

de molariteit berekend worden.  

- Voorbeeld: de dichtheid van een HCl oplossing bedraagt 1.06 g/mL. De oplossing bevat 

12.51% HCl. Bereken de molariteit van de oplossing. 

o 1 L oplossing heeft een massa van 1.06 g/mL × 1000mL = 1.06 103 g 

o Hiervan is 12.51% HCl of 1.06 103 g × 0.1251 = 132.61 g HCl 

o Nu komt 132.61 g HCl overeen met 
132.61g36.4579 g mol−1 = 3.64 mol HCl 

o De molariteit van de oplossing bedraagt dus 3.64 mol L-1. 

 

▪ Molfractie 
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De molfractie van een component in een mengsel is de fractie die bekomen wordt door het aantal mol 

van een component te delen door het totaal aantal mol van de verschillende componenten in het 

mengsel. 

x (opgeloste stof) = 
mol 𝐨𝐩𝐠𝐞𝐥𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐟 (mol)mol 𝐨𝐩𝐥𝐨𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 (mol)  = 

𝑛𝑜𝑝𝑔𝑒𝑙𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑓𝑛𝑜𝑝𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔  

De molfractie vermenigvuldigd met 100 is het molpercent. 

x-% (opgeloste stof) = 
𝑛𝑜𝑝𝑔𝑒𝑙𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑓𝑛𝑜𝑝𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 ×100 

 

- Voorbeeld: Bereken de molfractie van HCl in de oplossing van het vorige voorbeeld, met 

molariteit 3.64 mol L-1, massapercent van 12.51% HCl, dichtheid van 1.06 g/mL.  

 

o 1 L oplossing heeft een massa van 1.06 g/mL × 1000mL = 1.06 103 g 

o De oplossing bestaat voor (100 - 12.51) % uit water: 1.06 103 g × 0.8749 = 927.39 g 

water. Of nog anders: de massa water in de oplossing is te vinden als het verschil 

tussen de massa oplossing en de massa opgeloste stof: (1.060 - 132.61) g = 927.39 

g water. 

o Nu komt 927.39 g H2O overeen met 
927.39 g18.0152 g mol−1 = 51.5 mol H2O 

 

o de molfractie van HCl is dus:  x(HCl) = 
3.64 51.5+3.64  = 0.0660 

o het molpercent van HCl is 6.60 % 

 

1.4.2.3 Stoichiometrische berekeningen 
 

Aan de basis van stoichiometrische berekeningen liggen de stoichiometrische verhoudingen waarin 

stoffen met elkaar reageren en waarin stoffen leiden tot de vorming van andere stoffen: de verhouding 

dus van de voorgetallen in de stoichiometrische vergelijking. Het is dus essentieel te vertrekken van 

een correct geëquilibreerde reactievergelijking. 

Daarnaast moeten alle relevante gegevens van de stoffen (massa’s, concentratie-uitdrukkingen, …) 
correct omgezet worden in een aantal mol. Een goede kennis van de omzetting van concentratie-

uitdrukkingen en van het verband tussen de massa m van een stof, de molaire massa M van die stof 

en het aantal mol n aanwezig in een afgewogen hoeveelheid stof zijn onontbeerlijk voor het oplossen 

van stoichiometrische vraagstukken. 
Hier volgen enkele uitgewerkte voorbeelden. 

 

▪ Stoichiometrie van verbindingen 

 

- Voorbeeld: 

1.367 g van een verbinding die enkel C, H en O bevat, levert bij volledige verbranding 3.002 g 

CO2 en 1.640 g H2O. Zoek de verhoudingsformule van deze verbinding. 

 

 

Oplossing: 
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Volledige verbranding wil zeggen dat alle C aanwezig in de verbinding wordt omgezet in CO2 

en dat alle H aanwezig in de verbinding wordt omgezet in H2O. Om te beginnen bereken je dus 

de hoeveelheid C uit CO2 en H uit het gevormde H2O.  

 

Molecuulformule CO2  ⇒ per mol CO2 is 1 mol C aanwezig ⇒ 1 mol CO2 heeft een massa van m = n × M = 1 mol × 44.0 g mol-1 

= 44.0 g en bevat 1 mol × 12.0 g mol-1= 12.0 g C 

  ⇒ en dus 3.002 g CO2 bevat 3.002 ×
12.044.0 g = 0.819 g C 

 

Molecuulformule H2O  ⇒ per mol H2O is 2 mol H aanwezig 

  ⇒ 18.0 g (1mol) H2O bevat 2.01 g (2 mol) H 

  ⇒ 1.640 g H2O bevat 1.640×
2.0118.0 g = 0.183 g H 

1.367 g verbinding bevat dus 1.367 g  – 0.819 g – 0.183 g = 0.365 g O 

 

Dus 

1.367 g verbinding bevat 0.819 g C, 0.183 g H en 0.365 g O 

Of in mol uitgedrukt n = 
𝑚𝑀 = 

0.819g12.0 g/mol = 0.0682 mol C, 
0.183g1.01 g/mol = 0.181 mol H en 

0.365g16.0 g/mol = 

0.0228 mol O.  

De verhoudingsgetallen moeten geheel zijn. Het kleinste verhoudingsgetal kan dus minstens 1 

zijn. Met verhoudingsgetal 1 voor O (1 = 
0.02280.0228), bekomen we evenredig 3 voor C (3 = 

0.06820.0228) 

en 8 voor H (8 = 
0.1810.0228) na afronden op gehele getallen. De verhouding van het aantal atomen 

C, H en O in de verbinding is dus 3 : 8 : 1. De verhoudingsgformule is bijgevolg C3H8O. 

 

▪ Stoichiometrie van reacties 

 

Ga altijd eerst na of de reactie correct geëquilibreerd is. Indien dat niet het geval is, begin je 

met het aanpassen van de stoichiometrische coëfficiënten zoals uitgelegd in §1.4.2.1.  

 

- Voorbeeld: 

CuCO3 (v)      →    CuO (v)   +  CO2 (g) 

Hoeveel gram koper(II)carbonaat moet ontbonden worden om 100 L koolstofdioxide, gemeten 

bij een druk van 1 atm en een temperatuur van 273.15 K, vrij te maken? (MM(CuCO3) = 123.5) 

 

Oplossing: 

Uit de stoichiometrie van de reactie volgt dat 1 mol CO2 ontstaat uit 1 mol CuCO3  

 ⇒ 1 mol, hier dus 22.4 L CO2 (molair volume bij een druk van 1 atm en een 

temperatuur van 273.15 K), ontstaat uit 1 mol CuCO3  ⇒ via m = n × M weten we dat 1 mol CuCO3 een massa heeft van  

1 mol × 123.5 g/mol =  123.5 g CuCO3 

 ⇒ 100 L CO2 ontstaat uit 
123.5 g ×100L22.4𝐿  = 551 g CuCO3. 

 

- Voorbeeld: 

H2SO4 (aq)     +    Zn (v)    →    ZnSO4 (aq)      +       H2 (g) 
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Hoeveel liter waterstofgas wordt gevormd bij een temperatuur van 25°C en een druk van 0.997 

atm door reactie van 20.0 mL zwavelzuuroplossing, met een dichtheid van 1.81 g/mL en een 

massapercent van 90.0 % H2SO4, in aanwezigheid van een overmaat zink? (M(H2SO4) = 98.0 

g/mol) 

 

Gegeven :    

T = (273.15+25)K = 298.15 K p = 0.997  atm Vopl = 20.0 mL 

ρopl = 1.81 g/mL 𝐶𝐻2𝑆𝑂4  = 90.0 m-%    Zn in overmaat 

 

Gevraagd: VH2? 

Oplossing: 

In dit vraagstuk vertrekt men niet van een stoichiometrische verhouding van de reagentia maar 

wordt het resultaat bepaald door het beperkend reagens: de reactie zal stilvallen wanneer dit 

reagens volledig verbruikt is. Een deel van het reagens in overmaat zal dus niet reageren en 

achterblijven. 

 

We starten met het berekenen van de ingezette hoeveelheid H2SO4. 

De massa van 20.0 mL van de oplossing, is via de dichtheid van de oplossing te berekenen: 20.0 

mL × 1.81 g/mL = 36.2 g. 

Uit het massapercent volgt hoeveel zwavelzuur aanwezig is in deze oplossing: 

in 100 g oplossing is 90.0 g H2SO4 aanwezig  ⇒ in 36.2 g oplossing is 
90.0g×36.2100  = 32.6 g H2SO4 aanwezig. ⇒ in 36.2 g oplossing is dus 32.6 g/98.0 g/mol = 0.332 mol H2SO4 aanwezig. 

 

Uit de stoichiometrie van de reactie weten we nu dat 1 mol H2SO4 bij reactie leidt tot de 

vorming van 1 mol H2. ⇒ uit 0.332 mol H2SO4 wordt dus 0.332 mol H2 gevormd. 

 

Nu moet nog het gasvolume bepaald dat met 0.332 mol H2 overeenkomt. 

Uit de ideale gaswet volgt dat voor een welbepaald aantal mol, aangezien R een constante is, 

pV/T dit ook is:  
p0V0T0 =  p1V1T1 . 

Bij T0 = 273.15 K en p0 = 1 atm is het volume V0 =  0.332 mol × 22.4 L/mol = 7.44 L. ⇒ V1 = 
p0V0T1T0p1  = 

1 atm×7.44 L×298.15 K273.15 K×0.997 atm  = 8.14 L 

 

- Voorbeeld: 

Volgende skeletvergelijking is gegeven:  

CaC2(v) + H2O(vl) → Ca(OH)2(aq) + C2H2(g) 

Hoeveel ethyn (massa in g) kan gevormd worden als 100 g calciumcarbide en 100 g water 

worden samengevoegd? (M(CaC2) = 64.1 g/mol ; M(H2O) = 18.02 g/mol ; M(C2H2) = 26.04 

g/mol) 
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Oplossing: 

In de skeletvergelijking is het aantal atomen O links (1) verschillend van het aantal atomen O 

rechts (2). De reactie wordt geëquilibreerd door de stoichiometrische coëfficiënt van water 

aan te passen: 2 moleculen water bevatten evenveel atomen O als 1 formule-eenheid 

calciumhydroxide (2). Ga na dat er nu van alle atomen evenveel rechts als links in de 

vergelijking zijn. 

De stoichiometrische vergelijking is dus:  

CaC2(v) + 2 H2O(vl) → Ca(OH)2(aq) + C2H2(g) ⇒ uit de stoichiometrie van de reactie volgt nu dat voor reactie met 1 mol CaC2 2 

mol H2O nodig is 

De ingezette hoeveelheid van beide reagentia bedraagt 100 g ⇒ via m = n × M weten we dat 100 g CaC2 overeenkomt met 
100 g 64.1 g 𝑚𝑜𝑙−1  = 1.56 mol 

CaC2 ⇒ en dat 100 g H2O overeenkomt met 
100 g 18.02 g 𝑚𝑜𝑙−1  = 5.55 mol H2O 

De reagentia zijn niet in stoichiometrische verhouding aanwezig (
5.55  1.56  ≠ 2  1 ) ⇒ voor reactie met 1.56 mol CaC2 is er 

1.56 mol ×2  1  = 3.12 mol H2O nodig.  ⇒ aangezien er 5.55 mol H2O aanwezig is, is H2O in overmaat aanwezig en kan al 

het CaC2 volledig wegreageren. CaC2 is bijgevolg het beperkend reagens. 

Het aantal mol C2H2 dat kan gevormd worden, wordt bepaald door het aantal mol van het 

beperkend reagens, hier het CaC2.  ⇒ uit de stoichiometrie van de reactie volgt dat 1 mol C2H2 uit 1 mol CaC2 kan 

ontstaan ⇒ uit 1.56 mol CaC2 kan dus 1.56 mol C2H2 gevormd worden ⇒  er kan dus m = n × M = 1.56 mol × 26.04 g/mol = 40.6 g ethyn ontstaan. 

 

- Voorbeeld: 

2 KOH (aq)  +  (NH4)2SO4 (aq)  →   K2SO4 (aq)   +  2 NH3 (g)  + 2 H2O (aq) 

Uit 4.0 L 0.25 mol/L KOH oplossing wordt 75.0 g K2SO4 geproduceerd. Hoeveel bedraagt de 

procentuele opbrengst aan K2SO4 als je weet dat ammoniumsulfaat in overmaat aanwezig is? 

(FM(K2SO4) = 174) 

 

Oplossing: 

De procentuele opbrengst of het rendement is de verhouding van de werkelijk 

(experimenteel) bekomen hoeveelheid eindproduct ten opzichte van de theoretisch (en dus 

maximaal) te verwachten hoeveelheid eindproduct. 
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Reactie-opbrengst(%) = 
experimenteel bekomen hoeveelheid eindproducttheoretisch te bekomen hoeveelheid eindproduct  ×100% 

 

4.0 L KOH oplossing met CKOH = 0.25 mol/L bevat 1.0 mol KOH. ⇒  uit de stoichiometrie van de reactie weten we dat uit 2 mol KOH maximaal 1 mol K2SO4 

gevormd kan worden, dus 174 g K2SO4. ⇒  uit 1.0 mol KOH bekomen we dus maximaal 
1742 g = 87.0 g K2SO4 (of 0.5 mol). Deze 

hoeveelheid vertegenwoordigt een opbrengst van 100%. ⇒  75.0 g K2SO4 komt dus overeen met een opbrengst van 
75.087.0 × 100% = 86.2%. 

De experimentele en theoretische hoeveelheid K2SO4 kan in de uitdrukking van de reactie-

opbrengst ook in mol ingevoerd met hetzelfde resultaat 
75.0/1740.5 × 100% = 86.2%. 
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1.5 ZELFSTUDIE-OEFENINGEN 

 

1. Geef de molecuulformule of formule-eenheid van volgende stoffen. Tip: over anorganische 

benaming lees je meer in hoofdstuk 7. Over formulevorming vind je in 3.7 meer uitleg. 

a. calciumcarbonaat 

b. magnesiumchloride 

c. ijzer(III)sulfaat 

d. zwavelzuur 

e. zwaveligzuur 

f. zoutzuur 

g. zilvernitraat 

h. koolzuur 

2. Geef de naam van volgende stoffen.  

a. NH3 

b. NH4Br 

c. HClO4 

d. H2O2 

e. K3PO4 

f. KHCO3 

g. NaClO3 

h. MnO2 

3. Hoeveel mol NaCl vertegenwoordigen een massa van 23.12 g NaCl? 

4. Hoeveel mol en hoeveel moleculen bevat 1.000 L H2O bij 20 °C? De dichtheid van water bij 20 °C 

bedraagt 0.9982 g/cm3. 

5. Hoeveel gram en hoeveel mol S bevat 125 g FeS2? 

6. Bereken de massapercentige samenstelling van Na2S2O3. 

7. 100.0 g CO2 bevat 27.2 g C. De relatieve atoommassa van O bedraagt 16.0. Bereken de relatieve 

atoommassa van C. 

8. Koolstof komt in de natuur voor als een mengsel van 

 

6

12C  en 

 

6

13C . De relatieve nuclidemassa’s 
bedragen respectievelijk NM(

 

6

12C ) = 12 en NM(

 

6

13C ) = 13.003. Veronderstel dat het element C 

enkel uit deze isotopen bestaat. Bepaal het voorkomenspercentage van elk isotoop als je 

bovendien weet dat AM(C) = 12.011. 
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9. Bij volledige verbranding van 1.848 g van een element X ontstaat 2.440 g oxide. Wat is de relatieve 

atoommassa van X als de formule van het oxide gegeven wordt door 

a. XO ? 

b. X2O3 ? 

10. Een verbinding die bestaat uit de elementen C, H en O bevat 54.55 massa-% C en 9.09 massa-% 

H. Wat is de verhoudingsformule van deze verbinding? 

11. 3.245 g van een chloorverbinding van titaan (Ti) bevat 0.819 g titaan. Bereken de 

verhoudingsformule van deze verbinding. 

12. 1.0 mol stikstofgas, 3.0 mol waterstofgas en 5.0 mol argon worden bij 20 °C in een ruimte van 

5.0 L gebracht. Bereken de druk die dit gasmengsel zal uitoefenen als aangenomen wordt dat de 

gassen geen chemische veranderingen ondergaan. 

13. 7.0 mol waterstofgas en 3.5 mol zuurstofgas worden bij 0 °C in een cilinder met een volume van 

1.0 L gebracht. Bereken de totale druk en druk van elke component van het gasmengsel als 6.0 

mol stikstofgas wordt toegevoegd bij constant blijvende temperatuur en volume. Bereken daarna 

de totale druk en de druk van elke component als het volume bij constant gehouden temperatuur 

tot 0.50 L wordt gereduceerd. 

14. Bereken de molaire massa van een gasvormige verbinding als blijkt dat 112 mL van dit gas bij 

een temperatuur van 20 °C en een druk van 1.20 atm een massa heeft van 272 mg. 

15. 1.00 L van een gasvormige verbinding van fosfor en waterstof weegt 2.80 g en bevat 2.63 g fosfor. 

Bij dezelfde temperatuur en druk weegt 1.00 L dizuurstof 1.36 g. Wat is de molecuulformule van 

deze verbinding? 

16. 5.00 ml commercieel zwavelzuur dat 95.6 massa-% zuiver zuur bevat en een dichtheid heeft van 

1.840 g/mL, wordt aangelengd met water tot 2.00 L. Bereken de molariteit van het verdunde 

zuur. 

17. Bereken de molariteit van een 98.0 massa-% zwavelzuuroplossing met een dichtheid van 1.884 

g/mL. Hoeveel mL van deze oplossing moet men met water aanlengen tot 1 liter om een oplossing 

te verkrijgen die 2.50 mol/L aan zwavelzuur is?  

18. (*) Ozon en zuurstofgas zijn gelijksoortige enkelvoudige stoffen. Ozon wordt gevormd als 

zuurstofgas aan elektrische ontladingen wordt blootgesteld. Men voert een experiment uit bij 

constante druk en temperatuur en start met 1000 mL zuurstofgas. Als hiervan 12 % omgezet is 

in ozon, blijkt het volume van het gevormde gasmengsel nog slechts 960 mL te bedragen. Welke 

zijn de eenvoudigste formules voor zuurstofgas en voor ozon? 

19. (*) In een cilinder bevindt zich een mengsel van koolstofmonoxidegas (CO) en zuurstofgas (O2). 

Door overspringen van een vonk wordt al het koolstofmonoxide in koolstofdioxide (CO2) 

omgezet. Vóór deze omzetting bedroeg de druk in de cilinder 1.01 atm. Daarna, en na afkoeling 

tot de oorspronkelijke temperatuur, bedraagt deze nog 0.884 atm. Bereken de samenstelling 

van het oorspronkelijk mengsel in volume-%. 

20. (*) Een mengsel van calciumcarbonaat (CaCO3) en magnesiumcarbonaat (MgCO3) met een massa 

van 2.607 g wordt door sterke verhitting volledig in calciumoxide (CaO) en magnesiumoxide (MgO) 
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omgezet. De massa van dit mengsel bedraagt 1.367 g. Bereken de samenstelling van het 

oorspronkelijk mengsel in massa-%. 

 

21. Chemische formules en reactievergelijkingen 

Geef de volledig geëquilibreerde reactievergelijkingen die vertolken wat in de volgende 

oefeningen beschreven wordt. 

 

a. Aan een waterige oplossing van zilvernitraat wordt calciumchloride toegevoegd. Er ontstaat 

daarbij een neerslag van zilverchloride. 

 

b. Bij de reactie tussen aluminiumoxide en salpeterzuur ontstaan aluminiumnitraat en water. 

 

c. Bij de ontbinding van kaliumperchloraat worden kaliumchloride en zuurstofgas gevormd. 

 

d. Een methode om diwaterstofsulfide uit een waterige oplossing te verwijderen, bestaat erin 

lood(II)nitraat toe te voegen waardoor lood(II)sulfide uit de oplossing neerslaat. 

 

e. Ammoniumsulfaat en kaliumoxide geven in een reactie aanleiding tot de vorming van 

kaliumsulfaat, ammoniak en water. 

 

f. Door calciumfosfaat aan een waterige oplossing van zwavelzuur toe te voegen, ontstaat 

een neerslag van zowel calciumwaterstoffosfaat als calciumwaterstofsulfaat. 

 

g. Door verhitting van ammoniumnitraat ontstaan distikstofoxide en waterdamp. 

22. Hoeveel g C en hoeveel g O2 moeten onderling reageren om 0.50 mol CO2 te vormen?        

23. Vul het schema verder aan voor de reacties onder het voorbeeld (op de volgende pagina). 

Controleer eerst of de stoichiometrische coëfficiënten in de reactievergelijking moeten aangepast. 

In een skeletvergelijking worden de chemische formules van alle stoffen gegeven zonder 

de voorgetallen (= stoichiometrische coëfficiënten). 

Controleer bij alle stoichiometrische vraagstukken of de stoichiometrische coëfficiënten 

correct aangepast zijn.  

 

Voorbeeld  HNO3     +      NH3      NH4NO3 

 

De reactievergelijking is correct geëquilibreerd. In dit voorbeeld zijn alle stoichiometrische 

coëfficiënten gelijk aan 1. 

 

t = 0 0.20 mol    0.050 mol    0.020 mol  

 

Δ                    -0.050 mol   -0.050 mol   +0.050 mol  

 

t = ∞ 0.15 mol      0 mol    0.070 mol  
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a.                            AgNO3      +      CaCl2                                   Ca(NO3)2     +    AgCl  

 

t = 0 0.5 mol     0.5 mol    0 mol    0 mol 

 

Δ   …        …       …        … 

 

t = ∞   … mol        … mol       … mol        … mol 

 

b.       K2O     +   (NH4)2SO4                         K2SO4       +   H2O     +    NH3   

 

t = 0     2.1 mol      1.9 mol               0 mol           0.2 mol      0 mol 

 

Δ              …             …                         …                    …              … 

 

t = ∞        … mol           … mol          … mol   … mol            … mol 

 

c.                         Al2O3    +        HI                          AlI3         +      H2O 

 

t = 0      …  0.330 mol       0 mol          1.00 mol 

 

Δ      …      …                   …                 … 

 

t = ∞      … mol      … mol           0.100 mol           … mol 

 

d.                  H2S     +      Pb(NO3)2                     PbS      +     HNO3 

 

t = 0         0.120 mol        0.100 mol             0 mol        1.00 mol 

 

Δ      … …           …        … 

 

t = ∞      … mol … mol … mol        … mol 

 

Hoeveel mol PbS wordt gevormd als de opbrengst (bij t = ∞) 89% bedraagt?   

   

e. Voor deze opdracht heb je volgende (relatieve) atoommassa’s nodig:  
AM(Ca) = 40.1 ; AM(Fe) = 55.8 ; AM(Cl) = 35.5 ; AM(O) = 16.0 ; AM(S) = 32.1 

 

Fe2(SO4)3     +      CaCl2                                       FeCl3      +     CaSO4 

 

t = 0 120 g     120 g         0.0 g     0.0 g 

 

t = 0      … mol        … mol          … mol        … mol 

 

Δ      …        …          …        … 

 



 Elementaire chemie en chemische berekeningen - OEFENINGEN 

 1 CHE - Elementaire chemie en chemische berekeningen 1-26 

t = ∞      … mol        … mol          … mol        … mol 

  

t = ∞      … g        … g          … g        … g 

24. Stoichiometrische vraagstukken 

a. Hoeveel gram lood(II)sulfide kan gevormd worden als je een overmaat van lood(II)nitraat 

toevoegt aan 480 mL van een 0.10 molair H2S oplossing? Hoeveel gram lood(II)nitraat 

moet je dan minstens toevoegen? 

Atoommassa’s: AM(N) = 14.0 ; AM(S) = 32.1 ; AM(Pb) = 207 ; AM(H) = 1.01 ; AM(O) = 16.0  
 

H2S     +      Pb(NO3)2                              PbS      +     HNO3 

t = 0     …        … g                

 

t = 0     …        …               

 

Δ      …        …        …       … 

 

t = ∞      …                …       … 

 

t = ∞                      … g        

 

 

b. Aan 150 mL van een waterige HBr oplossing met een watergehalte van 86 massapercent 

en een dichtheid van 1.3 g/mL wordt 5.1 g aluminiumoxide toegevoegd. Hoeveel gram 

aluminiumbromide kan hierbij gevormd worden? 

Atoommassa’s: AM(Al) = 27.0 ; AM(Br) = 79.9 ; AM(H) = 1.01 ; AM(O) = 16.0    

 

    Al2O3         +           HBr                                     AlBr3         +      H2O 

 

t = 0      5.1 g         …                 

 

t = 0      …         …          …        … 

 

Δ      …        …          …        … 

 

t = ∞      …         …          …        … 

 

t = ∞      …         …          …        … 

 

Na afzonderen wordt 25 g aluminiumbromide afgewogen. Hoeveel bedraagt de opbrengst? 

 

c. Van hoeveel gram natriumboorhydride moet je vertrekken voor de bereiding van 4.14 g 

diboraan volgens onderstaande reactie als je 100% opbrengst veronderstelt? Bereken ook 

het minimaal volume van een 4.8 molair zwavelzuuroplossing dat je dan nodig hebt.  
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Atoommassa’s: AM(B) = 10.8 ; AM(S) = 32.1 ; AM(Na) = 23.0 ; AM(H) = 1.01 ; AM(O) = 16.0    

 

   2 NaBH4    +    H2SO4                             B2H6   +  Na2SO4 + 2 H2 

 

t = 0      … g        …      

 

t = 0      …         …     

 

Δ      …        …    …           …           … 

 

t = ∞                  …  

 

t   = ∞   4.14 g  

 

Hoeveel gram natriumboorhydride moet je minstens inzetten als je verwacht dat de 

reactieopbrengst niet groter zal zijn dan 85%? 
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1.6 OPLOSSINGEN ZELFSTUDIE-OEFENINGEN 

 

1. Over anorganische benaming en formules lees je meer in hoofdstuk 7. 

a. CaCO3 (formule-eenheid want deze stof is opgebouwd uit ionen, Ca2+ en CO3
2-) 

b. MgCl2 (formule-eenheid, stof is opgebouwd uit Mg2+ en Cl- ionen) 

c. Fe2(SO4)3 (formule-eenheid, stof is opgebouwd uit ionen Fe3+ en SO4
2-) 

d. H2SO4 (molecuulformule, deze stof is opgebouwd uit moleculen) 

e. H2SO3 (molecuulformule, deze stof is opgebouwd uit moleculen) 

f. HCl (molecuulformule, deze stof is opgebouwd uit moleculen) 

g. AgNO3 (formule-eenheid, stof is opgebouwd uit Ag+ en NO3
-) 

h. H2CO3 (molecuulformule, deze stof is opgebouwd uit moleculen) 

2.  

a. ammoniak (deze stof is opgebouwd uit moleculen) 

b. ammoniumbromide (deze stof is opgebouwd uit ionen, ammonium NH4
+ en bromide Br-

) 

c. perchloorzuur (deze stof is opgebouwd uit moleculen) 

d. waterstofperoxide (deze stof is opgebouwd uit moleculen) 

e. kaliumfosfaat (deze stof is opgebouwd uit ionen, kalium K+ en fosfaat PO4
3-) 

f. kaliumwaterstofcarbonaat (deze stof is opgebouwd uit ionen, kalium K+ en 

waterstofcarbonaat HCO3
-) 

g. natriumchloraat (deze stof is opgebouwd uit ionen, natrium Na+ en chloraat ClO3
-) 

h. mangaandioxide of mangaan(IV)oxide (deze stof is opgebouwd uit moleculen) 

3. 0.3956 mol 

 

We kunnen deze vraag ook zo formuleren: hoeveel keer gaat een hoeveelheid NaCl, numeriek 

gelijk aan de in gram uitgedrukte molaire massa van NaCl, in 23.12 g NaCl? 

Of vermits M(NaCl) = 58.44 g/mol: hoeveel keer gaat 58.44 g in 23.12 g?  

( Denk aan het verband tussen aantal mol n, massa m en molaire massa M: 
M

m
n = ) 

Het probleem is hiermee herleid tot een eenvoudige regel van drie. (Let erop dat bij een regel 

van drie het gevraagde -hier dus het aantal mol- rechts komt) 

 

58.44 g NaCl komt overeen met 1 mol NaCl 
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1 g NaCl komt overeen met 
44.58

1
 mol NaCl 

 

23.12 g NaCl komt overeen met 
44.58

12.23
 mol NaCl = 0.3956 mol NaCl 

 

4. 55.39 mol; 3.336×1025 moleculen 

 

Een aantal mol H2O vertegenwoordigt een bepaalde, in gram uitgedrukte, massa. De gegeven 

hoeveelheid water (1.000 L) moet dus eerst in gram omgerekend worden: 

 

Massa 1.000 L water = m = V× ρ = 1.000 L × 0.9982 g/cm3 

  = 1000 cm3 × 0.9982 g/cm3 

  = 998.2 g 

Aantal mol H2O = n = 
M

n
 = 

M(H2O)

g 992.8
 = 

g/mol 18.02

g 992.8
 = 55.39 mol 

Aantal moleculen H2O = n × NA 

 = 55.39 mol × 6.022×1023 /mol 

 = 3.336×1025 

 

5. 66.8 g; 2.08 mol 

 

De formule FeS2 (om het even of dit een verhoudings- dan wel een molecuulformule is) geeft 

aan dat elke massahoeveelheid FeS2 dubbel zoveel S- als Fe-atomen bevat. De verhouding van 

het aantal Fe-atomen ten opzichte van het aantal S-atomen is dus ½ of 
# 𝐹𝑒−𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑛# 𝑆−𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑛 =  12(Vermits 

AM(Fe)≠AM(S) betekent dit echter NIET dat in FeS2 de massahoeveelheid S dubbel zo groot is 

als die van Fe). 

Voor ieder element geldt ook dat zijn massa = aantal atomen × massa van 1 atoom, dus ook: 

=
atomen-Saantal

atomen-Feaantal

zwavelmassa

ijzermassa

atoom-S1vanmassa

atoom-Fe1vanmassa
 

of, aangezien de massa van 1 atoom X = AM(X) × 1u 

0.87078
32.066

55.845

2

1

1uAM(S)

1uAM(Fe)

2

1

m

m

s

Fe ==



=  
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Nu is mFe + mS = 125 g (gegeven) en 87078.1 1  0.87078 
m

m

m

m

m

mm

S

S

S

Fe

S

SFe =+=+=
+

  

En uit deze twee vergelijkingen kunnen we het aantal g S berekenen:  

g 66.8
1.87078

g 125
m of 1.87078

m

g 125
S

S

===  

Aantal mol mol 2.08
g/mol 32.07

g 66.8

S massa molaire

S g aantal
S ===  

 

Andere werkwijze: 

 

1 Formule-eenheid FeS2 bevat 2 S-atomen. 

N0 formule-eenheden FeS2 bevatten 2N0 S-atomen. 

N0 (= 6.02×1023) deeltjes X hebben een massa die gelijk is aan de molaire massa van X: 

 

 M(FeS2) bevat 2 × M(S) 

 119.977 g FeS2 of 1 mol FeS2 bevat 2 mol S of 64.132 g S 

 

 125 g FeS2 bevat 2 mol S × 
977.119

125
 = 2.08 mol S 

 

 125 g FeS2 bevat 64.132 g S × 
977.119

125
 = 66.8 g S 

 

6. 29.081 massa-% Na; 40.562 massa-% S; 30.357 massa-% O 

 

De massafracties van Na, S, en O bedragen: 

AM(O)3AM(S)2AM(Na)2

AM(Na)2

OSNa massa

Na massa

322 ++


=  

  0.29081
15.999332.066222.9902

22.9902
=

++


=  

0.40562
158.108

32.0662

)OSMM(NA

AM(S)2

OSNa massa

S massa

322322

=


=


=  
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0.303570.405620.290811
OSNa massa

O massa

322

=−−=  

100 g Na2S2O3 bevat 29.081 g Na, 40.562 g S en 30.357 g O. De procentuele samenstelling van 

Na2S2O3 komt dus overeen met 29.081 massa-% Na, 40.562 massa-% S en 30.357 massa-% O. 

Andere werkwijze: 

1 mol Na2S2O3 bevat 2 mol Na 

158.108 g Na2S2O3 bevat 2 × 22.990 g Na 

100 g Na2S2O3 bevat g100
158.108

22.9902



 = 29.081 g Na 

Voor de elementen S en O kan analoog gewerkt worden. 

 

7. 12.0 g/mol 

 

Voor gelijk welke hoeveelheid CO2 geldt: 

AM(O)

AM(C)

2

1

m

m

O

C =  met mC en mO de totale massa van respectievelijk C en O in een monster 

CO2. 

CCOO mmm
2

−= = 100.0 g – 27.2 g = 72.8 g, zodat 

AM(O)

AM(C)

2

1

g 72.8

g 27.2

m

m

O

C == , waaruit 12.016.0
g 72.8

g 27.22
AM(C) =


=  

 

Andere werkwijze: 

 

In 100 g CO2 bevindt zich ook 72.8 g O. 

72.8 g O komt overeen met (72.8/16.0) mol O. 

Dat aantal mol O is dubbel zo groot als het aantal mol C in 100.0 g CO2, aangezien de 

verhoudingsformule CO2 is. 

Het aantal mol C in 100.0 g CO2 bedraagt =
M(C)

g 72.8 - 100

M(C)

g 27.2
 

Bijgevolg geldt 
g/mol 16.0

g 72.8

2

1

M(C)

g 27.2
=  

 of  M(C) = 12.0 g/mol 
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M(C), de molaire massa van C, is numeriek gelijk aan de relatieve atoommassa van C. 

 

8. 99% 12C, 1.0% 13C 

De (relatieve) atoommassa is een gewogen gemiddelde van de (relatieve) nuclidemassa’s. 
Toegepast op koolstof levert dat volgende vergelijking: 

AM (C) = x(12C) × NM (12C) + x(13C) × NM (13C) 

De som van de voorkomenspercentages van alle isotopen van C moet gelijk zijn aan 100% en dus 

is de som van de fracties gelijk aan 1: 

x(12C) + x(13C) = 1. Als je x(12C) = x stelt, dan is door substitutie x(13C) = 1-x 

Na invullen, 12.011 = 12 x + 13.003 (1-x), en oplossen van een vergelijking met 1 onbekende, vind 

je x = 98.90×10-2. Na afronden kan je besluiten dat het voorkomenspercentage van 12C 99% 

bedraagt en dat van 13C dus 1.0%. 

9. a.  49.95 

 

Voor elke hoeveelheid XO geldt: 

4.122
g 0.592

g 2.440

AM(O)

AM(X)AM(O)

m

m

O

XO ==
+

=  

met: mO = mXO – mX = 2.440 g – 1.848 g = 0.592 g 

 

3.122
AM(O)

AM(X)
  dus  4.122

AM(O)

AM(X)
1 ==+ waaruit volgt: 

AM(X) = 3.122 × 15.999 = 49.95 

 

b.  74.92 

 

122.4
)(3

)(2)(3
32 =


+

=
OAM

XAMOAM

m

m

O

OX
 

 

waaruit volgt dat AM(X) = 74.92 

 

10. C2H4O 
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Voor de verbinding, die we voorstellen door CxHyOz, geldt: 

AM(H)y

AM(C)x

m

m

H

C




= , waaruit volgt: 0.505
12.0

1.01

g 9.09

g 54.55

AM(C)

AM(H)

m

m

y

x

H

C ===  

AM(O)z

AM(C)x

m

m

O

C




=  

100 g CxHyOz bevat 54.55 g C, 9.09 g H en bijgevolg 36.36 g O, 

zodat 1.999
12.01

16.00

g 36.36

g 54.55

AM(C)

AM(O)

m

m

z

x

O

C ===  

 

Stellen we z = 1 dan is x = 2 en y = 4 

De verhoudingsformule is bijgevolg C2H4O. 

 

11. TiCl4 

 

AM(Cl)y

AM(Ti)x

g 2.426

g 0.819

mm

m

m

m

Cltot

Ti

Cl

Ti




==
−

=  

Hieruit volgt dat 4=
y

x
 zodat de verhoudingsformule van de chloorverbinding van titaan TiCl4 

is. 

 

12. p = 44 atm 

 

De druk van een gas hangt uitsluitend af van het aantal gasdeeltjes, de temperatuur en het 

volume. De aard van het gas speelt geen enkele rol. Er geldt bijgevolg: 

V

TRn
p tot 

=   met    ntot = nstikstofgas + nwaterstofgas + nargon 

 = (1.0 + 3.0 + 5.0) mol = 9.0 mol 

K 20)(273
Kmol

atmL
0.082

L 5.0

mol 9.0
p +




=  

p = 44 atm 

 

13. a. ptot 273K
Kmol

atmL
0.082

L 1.0

6.0)mol3.5(7.0
TR

V

n tot 





++
==  
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 = 3.7×102 atm 

pwaterstofgas TR
V

n aswaterstofg =  

  =



= 273K

Kmol

atmL
0.082

L 1.0

mol 7.0
 1.6×102 atm 

pzuurstofgas  TR
V

n szuurstofga == 0.78×102 atm gas) waterstofp
2

1
(=  

pstikstofgas == TR
V

n sstikstofga
1.3×102 atm 

 ( = ptot – pzuurstofgas – pwaterstofgas) 

 

b.  ptot = 7.4×102 atm; pwaterstofgas = 3.2×102 atm; pzuurstofgas = 1.6×102 atm; 

     pstikstofgas = 2.6×102 atm 

 

Halvering van het volume heeft een verdubbeling van de totale druk en van elke partiële druk 

tot gevolg. 

 

14. 48.6 g/mol 

 

De molaire massa van een gas is gelijk aan de massa ven 22.4 L van dit gas, gemeten bij 0 °C en 

1 atm. Om deze massa te berekenen, rekenen we eerst het opgegeven volume om naar normale 

omstandigheden. 

 

0

0

0

0

00

P

T

T

Vp
V  of  

T

Vp

T

Vp



=


=


 

 

mL 125.23
atm 1.00

K 273.15

K 293.15

mL 112atm 1.20
V0 =


=  

125 ml van het glas onder normale omstandigheden heeft een massa van 272 mg. 

 

22.4 L van het gas onder normale omstandigheden heeft een massa 

van g 6.48
L 12523.0

L 4.22g 272.0
=
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De molaire massa van het gas bedraagt 48.6 g/mol 

 

Andere werkwijze: 

 

Uit de algemene gaswet P × V = n × R × T, 

waarin 
M

m

gas massa molaire

gas massa
n == , volgt dadelijk: 

TR

Vp

M

m
n




==  of 
Vp

TR
mM




=  

g/mol 48.6
L 0.112atm 1.20

293K

Kmol

atmL
0.082g 0.272M =







=  

 

15. P2H4 

 

Stellen we de fosfor-waterstofverbinding voor door PxHy. 

Met behulp van de laatste twee gegevens uit de opgave kunnen we dan x/y berekenen: 

AM(H)y

AM(P)x

g 2.63g 2.80

g 2.63

 waterstofmassamassa totale

fosfor massa

 waterstofmassa

fosfor massa




=
−

=
−

=  

of 0.50
AM(P) 0.17

AM(H) g 2.63

y

x
=




=  

Verhoudingsformule PxHy is PH2. 

Mogelijke molecuulformules zijn dan PH2, P2H4, P3H6, P4H8, enz. 

 

Bij dezelfde druk en temperatuur verhouden de massa’s van een zelfde volume van twee gassen 
zich zoals de molaire massa’s van deze gassen. Inderdaad, vermits 

T p,

T p,
lume)(molair vo

M(X)
X) L 1 van (massa = , is 

g 2.80

g 1.36

)HM(P

)M(O

HP L 1 van massa

O L 1 van massa

yx

2

T p,yx

2 ==









 

g/mol 0.32
g 1.36

g 80.2
)( =yx HPM = 65.9 g/mol 
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2
)M(PH

)HM(P

2

yx =  waaruit x = 2 en y = 4 

 

Molecuulformule: P2H4 

 

16. 0.045 mol/L 

 

De molariteit van een oplossing is het aantal mol van die stof dat zich in 1 L oplossing bevindt. 

2.000 L van onze oplossing bevat 5.00 mL commercieel zwavelzuur. 

 

Deze 5.00 mL heeft een massa van 5.00 mL × 1.840 g/mol = 9.20 g 

 

Deze 9.20 g bevat 95.6% zuiver zwavelzuur of 9.20 g × 0.956 = 8.79 g zwavelzuur. 

 

2.00 L oplossing bevat 8.79 g zuiver zwavelzuur. 

1.00 L oplossing bevat  g 4.40
2

g 8.79
=   zwavelzuur of n = mol 0.045

)SOM(H

g 4.40

42

=

zwavelzuur 

De molariteit van de oplossing bedraagt 0.045 mol/L. 

 

17. 18.8 mol/L; 133 mL 

 

Aantal mol H2SO4/L oplossing 
)SOM(H

oplossing mL 1000in  SOHzuiver  massa

42

42=  

g/mol 98.0

0.980g/mol 1.884ml 1000 
=  

= 18.8 mol/L  

 

Molariteit van de 98.0 massa-% H2SO4-oplossing bedraagt 18.8 mol/L. 

 

De geconcentreerde oplossing bevat 18.8 mol H2SO4 per liter oplossing. 

Na verdunning bekomen we 1 L van een 2.50 mol/L zwavelzuuroplossing die dus 2.50 mol H2SO4 

per liter oplossing bevat. 
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Hiervoor moeten we 
mol 18.80

mol 2.50
mL 1000  = 133 mL verdunnen tot 1 L om een H2SO4-oplossing 

van 2.5 mol/L te bekomen. 

 

18. O2; O3 

 

12% van 1 L of 120 mL zuurstofgas werd in ozon omgezet. Vermits het oorspronkelijk volume 

met 40 mL is afgenomen geven deze 120 mL zuurstofgas slechts tot 120 mL – 40 mL = 80 mL 

ozon aanleiding. Stellen we zuurstofgas en ozon voor door resp. Ox en Oy, dan geldt: 

 

120 mL Ox → 80 mL Oy of (volgens Avogadro) 3 Ox → 2 Oy 

waaruit volgt 3x = 2y 

 

De eenvoudigste formules voor zuurstofgas en ozon zijn resp. O2 en O3. 

 

19. 25 vol% CO; 75 vol% O2 

 

Vol% O2 = 100

2

2 
+ COO

O

VV

V
 

Vol% CO = 100

2


+ COO

CO

VV

V
 

 

Indien alle gasvolumes bij dezelfde druk en temperatuur worden gemeten, geldt, 

overeenkomstig de wet van Avogadro, 

Vol% O2 = 100

2

2 
+ COO

O

nn

n
 en analoog 

Vol% CO = 100

2


+ COO

CO

nn

n
 

De reactie die in de cilinder plaatsgrijpt, wordt weergegeven door de reactievergelijking: 

 

2 CO (g) + O2 (g) → 2 CO2 (g) 

Nemen we aan dat vóór de reactie a mol CO en b mol O2 aanwezig zijn. 
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Vermits het aantal mol CO dat verbruikt wordt (a mol) 

- gelijk is aan het aantal mol CO2 dat gevormd wordt en 

- dubbel zo groot is als het aantal mol O2 dat weg reageert, 

geldt: 

 

 CO O2 CO2 Tot. aantal mol 

Vóór reactie a mol b mol 0 mol (a + b) mol 

Verandering  -a mol -0.5 a mol + a mol  

Na reactie 0 mol (b – 0.5a) mol a mol (0.5a + b) mol 

 

Door de reactie is het aantal mol gas bijgevolg met 0.5a mol afgenomen. Deze vermindering 

veroorzaakt een drukdaling: 

 

Δp = 0.126 atm = 







V

RT
mol 0.5a  

Verder geldt voor de begindruk    pb = 1.01 atm 

   = 





+

V

RT
mol b)(a , zodat 

0.250
atm 1.01

atm 0.126
2

nn

n

ba

a

P

Δp
2

COO

CO

b 2

==
+

=
+

=  

 

Vol% CO = 

COO

CO

nn

n

+


2

100 = 25%; Vol% O2 = 75% 

 

20. 44.1 massa% 

 

Zij x het aantal mol CaCO3 en y het aantal mol MgCO3 in het oorspronkelijk mengsel. De massa 

van deze x mol CaCO3 en y mol MgCO3 wordt gegeven door: 

x × M(CaCO3) + y × M(MgCO3) = 2.607 g 

 

(x × 100.089 + y × 84.314) g/mol = 2.607 g (1) 

 

De omzettingen gebeuren volgens de reactievergelijkingen: 
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CaCO3 (v) → CaO (v) + CO2 (g) 

MgCO3 (v) → MgO (v) + CO2 (g) 

 

x mol CaCO3 en y mol MgCO3 geven aanleiding tot (x + y) mol CO2. Deze (x + y) mol CO2 

vertegenwoordigen een massa van 2.607 g – 1.367 g = 1.240 g. 

 

(x + y) × M(CO2) = 1.240 g 

(x + y) × 44.009 g/mol = 1.240 g 

x + y = 0.0282 mol (2) 

 

Uit (1), y
100.086

84.313

100.086

mol 2.607
x −=  

  = 0.02605 mol – 0.8424y 

Invoeren in (2) levert: 0.02605 mol – 0.8424 y + y = 0.0282 

           0.1576 y = 0.00215 mol 

           y = 0.0136 mol 

 Massa van MgCO3 is: m MgCO3 = n MgCO3 × M(MgCO3) = y × 84.313 g/mol = 1.15 g 

 Massa-% (MgCO3) = %1.44100
g 2.607

g 1.15
=  

 

21. Chemische formules en reactievergelijkingen 

 

a. 2 AgNO3   +  CaCl2   →  2 AgCl    +    Ca(NO3)2 

 

b. Al2O3   +  6 HNO3   →  2 Al(NO3)3  + 3 H2O   

 

c. KClO4  →  KCl  + 2 O2  

 

d. H2S  +  Pb(NO3)2    →    PbS  + 2 HNO3 

 

e. (NH4)2SO4  +   K2O  →    K2SO4  +  2 NH3  +  H2O   

 

f. Ca3(PO4)2  +  2 H2SO4   →   2 CaHPO4  +  Ca(HSO4)2 

 

g. NH4NO3  →   N2O   +  2 H2O 

 

 

22. 6.0 g C en 16 g O2 
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Dit is een stoichiometrisch vraagstuk. De verhouding waarin de stoffen met elkaar reageren, haal 

je uit de reactievergelijking. Volgend schema helpt je op de goede weg. 

Je vertrekt hiervoor van de geëquilibreerde reactievergelijking en brengt gegevens en gevraagde 

onder in het schema.  

C  +       O2                        CO2      

t = 0 m(C) in g? m(O2) in g?         

t   = ∞  0.50 mol                

Uit de stoichiometrische verhouding van het aantal mol C ten opzichte van het aantal mol CO2 

bepaal je het aantal mol C. Vermits de stoichiometrische coëfficiënten allemaal gelijk zijn (en gelijk 

aan 1), is de verhouding n(C)/n(CO2) = 1/1 en dus n(C) = n(CO2). Je hebt dus hetzelfde aantal mol 

C nodig als het aantal mol CO2 dat je zal vormen. Hetzelfde geldt voor O2 vermits ook n(O2)/n(CO2) 

= 1/1. In het schema laat je zien hoeveel mol C en O2 met elkaar reageren en hoeveel mol CO2 

daarbij gevormd wordt. 

C  +       O2                        CO2      

t = 0 m(C) in g? m(O2) in g?  

t = 0 0.50 mol 0.50 mol    

Δ                       -0.50 mol              -0.50 mol        +0.50 mol        

t = ∞ 0 mol 0 mol  0.50 mol      

           

Het symbool Δ (Griekse letter delta) verwijst naar een verschil (hier tussen t = ∞ en t = 0). 

In de laatste stap zet je het aantal mol om naar een aantal gram. Dat wordt dan m(C) = 0.50 mol × 

12.01 g/mol = 6.0 g. Analoog vind je voor m(O2) = 0.50 mol × 32.00 g/mol = 16 g. 

C  +       O2                        CO2      

t = 0 6.0 g                 16 g         

t = ∞    0.50 mol                

t = ∞    22 g                

 

Ter controle kan je nagaan dat volgens deze berekening de totale massa van de beginproducten 

gelijk is aan de totale massa van het bekomen eindproduct: 0.50 mol CO2 komt inderdaad 

overeen met een massa van 0.50 mol × (12.01 + 2 x 16.00) g/mol = 22 g. (Wet van behoud van 

massa – Lavoisier) 

 

In een skeletvergelijking worden de chemische formules van alle stoffen gegeven zonder de 

voorgetallen (= stoichiometrische coëfficiënten). 

Controleer bij alle stoichiometrische vraagstukken of de stoichiometrische coëfficiënten 

correct aangepast zijn.  

Wanneer de verhouding van het aantal mol van de beginproducten precies gelijk is aan de 

verhouding van de voorgetallen, zegt men dat de stoffen in stoichiometrische hoeveelheden 

aanwezig zijn. In dat geval kunnen alle beginproducten volledig met elkaar reageren. Indien 

dat niet het geval is, zal het beginproduct waarvan in verhouding te weinig aanwezig is, de 

reactie beperken tot wanneer die hoeveelheid volledig verbruikt zal zijn. We spreken dan van 

een beperkend of limiterend reagens. 

23. BR: beperkend reagens (= limiterend reagens) 

1:1 
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a.          2 AgNO3      +      CaCl2                      Ca(NO3)2     +   2 AgCl  

 

t = 0 0.5 mol     0.5 mol                 0 mol                   0 mol 

       0.5 : 2 = 0.25          0.5 : 1 = 0.5 

        AgNO3 is BR  

Δ                      -0.5 mol  -0.25 mol               +0.25 mol             +0.5 mol 

 

t = ∞    0 mol   0.25 mol                 0.25 mol                0.5 mol 

 

b.                       K2O     +   (NH4)2SO4              K2SO4       +   H2O     +   2 NH3   

 

t = 0                2.1 mol                 1.9 mol             0 mol      0 .2 mol         0 mol 

                  2.1 : 1 = 2.1         1.9 : 1 = 1.9 

       (NH4)2SO4 is BR 

Δ                    -1.9 mol               -1.9 mol        +1.9 mol     +1.9 mol    +3.8 mol 

 

t = ∞              0.2 mol                    0 mol          1.9 mol       2.1 mol       3.8 mol 

 

c.                   Al2O3       +        6 HI                                2 AlI3         +    3 H2O 

 

t = 0            0.050 mol             0.330 mol                 0 mol             1.00 mol 

 0.050 : 1 = 0.050     0.330 : 6 = 0. 055 

                  Al2O3 is BR 

Δ                -0.050 mol           -0.300 mol                  +0.100 mol       +0.150 mol 

 

t = ∞   0 mol            0.030 mol                    0.100 mol         1.150 mol 

 

d.                         H2S     +      Pb(NO3)2                            PbS      +    2 HNO3 

 

t = 0            0.120 mol            0.100 mol      0 mol           1.00 mol 

        0.120 : 1 = 0.120        0.100 : 1 = 0.100 

      Pb(NO3)2 is BR 

Δ                -0.100 mol           -0.100 mol                  +0.100 mol      +0.200 mol 

 

t = ∞          0.020 mol      0 mol                   0.100 mol         1.200 mol 

 

Hoeveel mol PbS wordt gevormd als de opbrengst (bij t = ∞) 89% bedraagt?   
0.89 x 0.100 mol = 0.089 mol 

   

e. AM(Ca) = 40       AM(Fe) = 56       AM(Cl) = 35.5         AM(O) = 16       AM(S) = 32 

 

                   Fe2(SO4)3     +    3 CaCl2                             2 FeCl3      +   3 CaSO4 

 

t = 0    120 g     120 g       0.0 g        0.0 g 

 

t = 0             0.300 mol            1.08 mol      0 mol        0 mol 
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 0.300 : 1 = 0.300     1.08 : 3 = 0.36 

               Fe2(SO4)3 is BR 

Δ                -0.300 mol           -0.900 mol                  +0.600 mol               +0.900 mol 

 

t = ∞   0 mol            0.18 mol                    0.600 mol                  0.900 mol 

  

t = ∞                       0 g   20.0 g 97.4 g 123 g 

  

 

24. Stoichiometrische vraagstukken  

 

a.  11 g; 16 g 

  H2S        +       Pb(NO3)2                                PbS      +   2 HNO3 

t = 0   0.480 L x 0.10 mol/L       16 g (15.89 g)                

 

t = 0     0.0480 mol  0.0480 mol                

              H2S is BR                                         4 

                                             3 

Δ        -0.0480 mol -0.0480 mol        +0.0480 mol    +0.096 mol 

                                                             1                                                                              2 

t = ∞     0 mol                                 0.0480 mol         0.096 mol 

 

t = ∞                                  11 g (11.47 g)        

 

b. 26.7 g; 94 %  

     Al2O3     +    6 HBr                          2 AlBr3          +        3 H2O 

 

t = 0     5.1 g           27.3 g 

  14 m-% HBr en 1.3 g opl/mL opl  

     150 mL opl x 1.3 g opl/mL opl = 195 g opl  

  0.14 x  195 g = 27.3 g HBr                  

t = 0                0.05 mol          0.337 mol                      0 mol                      0 mol 

          0.05 : 1 = 0.05     0.337 : 6 = 0.0562 

             Al2O3 is BR 

Δ                    -0.05 mol           -0.30 mol              +0.10 mol              +0.15 mol 

 

t = ∞    0 mol           0.037 mol                0.10 mol                0.15 mol 

 

t = ∞         0 g      3.0 g               26.7 g                      2.7 g 

 

Na afzonderen wordt 25 g (nexp = 25 g/ 267 g/mol = 0.094 mol) aluminiumbromide afgewogen. 

Hoeveel bedraagt de opbrengst?   

Antwoord: 100 x 25/26.7 = 100 x 0.094/0.10 = 94% 

 

 

c. 11 g; 31 mL; 13 g  
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C H2SO4 = 4.8 mol/L = nH2SO4/ Vopl   

 

           2 NaBH4     +     H2SO4                       B2H6     +    Na2SO4    +   2 H2 

 

t = 0                 11.34 g           31 mL (=0.15 mol / 4.8 mol/L)      

 

t = 0              0.30 mol    0.15 mol    

                               3                              
4
                                      5 

Δ                  -0.30 mol                       -0.15 mol          +0.15 mol  +0.15 mol +0.30 mol 

                                                             2                   

t  = ∞                                0.15 mol   

                                                                                                      1 

t = ∞           4.14 g   

 

Hoeveel gram natriumboorhydride moet je minstens inzetten als je verwacht dat de 

reactieopbrengst niet groter zal zijn dan 85%? 

Antwoord: 13 g (11.34 g x 100/85 = 13.34 g) 

4.14 g B2H6 kan gevormd worden uit 11.34 g NaBH4 als de opbrengst 100% bedraagt. 

Als de opbrengst 85% bedraagt, heb je (11.34 g x 100): 85 = 13.3 g NaBH4 om 4.14 g B2H6 te 

bekomen. 

OF: 

Als de opbrengst 85% bedraagt, wordt uit 11.34 g NaBH4 0.85 x 4.14 g = 3.52 g B2H6 gevormd. 

Met de regel van 3 vind je: 

1g B2H6 wordt dan uit (11.34 : 3.52) g = 3.22 g NaBH4 gevormd 

4.14 g B2H6 wordt dan uit (4.14 x 3.22) g = 13.3 g NaBH4 gevormd 
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1.7 KLASSIKALE OEFENINGEN 

 

1.7.1 Inleiding stoichiometrie 

 

1.7.1.1 Reactievergelijking 

 

 reagens1 + reagens2 + ...              reactieproduct1 + reactieproduct2 + ... 

 

1. Equilibreren: de massabalans in evenwicht brengen 

  ? 

▪ aantal atomen links = aantal atomen rechts 

▪ pas waar nodig de stoichiometrische coëfficiënten aan zonder de formules van de 

stoffen te veranderen 

 

2. Rendement 

▪ 

 

reactieopbrengst =
werkelijke opbrengst

theoretische opbrengst
100%  

 

1.7.1.2 Stoichiometrie en concentraties 

 

1. Stofhoeveelheid en massa 

▪ stofhoeveelheid: n (mol) 

▪ massa: m (g) 

▪ molaire massa: M (g/mol) 

▪ m = n x M 

 

2. Formules 

▪ verhoudingsformule: de indices zijn de kleinste verhoudingsgetallen 

voorbeeld: in ethaan is C/H = 1/3 ⇒  verhoudingsformule: CH3. 

▪ molecuulformule: de exacte samenstelling;  

de indices geven het exacte aantal atomen per soort aanwezig in één molecule 

voorbeeld: ethaan C2H6. 

 

3. Concentraties 

▪ molariteit: aantal mol opgeloste stof in 1 liter oplossing;  

 

c =
n

V
 en c (mol/L) 

▪ massa-%: massa in g opgeloste stof per 100 g oplossing 

▪ dichtheid: massa oplossing per volume-eenheid van de oplossing 

V

m
=  en ρ (g/mL of kg/L of g/cm3 of kg/dm3 ) 
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1. Bepaal de stoichiometrische coëfficiënten in de volgende reactievergelijkingen. 

a.     Fe2O3          +        H2     →       Fe              +     H2O 

b.     P               +        O2     →       P2O5 

c.     C2H5OH    +         O2     →       CO2           +      H2O  

d.     Ca(OH)2   +    H3PO4      →       Ca3(PO4)2  +      H2O 

2. Geef de reactievergelijking (stoichiometrische vergelijking) van 

a. de reactie van natriumchloride en zwavelzuur waarbij waterstofchloride gevormd wordt. 

b. de synthese van ammoniak uit stikstofgas en waterstofgas. 

3. Hoeveel mol deeltjes (moleculen bij a en c of atomen bij b) zijn er in: 

a. 1L (vloeibaar) H2O met een dichtheid van 1 g/mL? 

b. 2 kg Cu? 

c. een klontje suiker met een massa van 5 g? (MM suiker = 342 g/mol)  

4. Cafeïne is een stimulans voor het centrale zenuwstelsel. 1.251 g cafeïne bevat 0.624 g C; 0.065 g 

H; 0.354 g N en 0.208 g O. Wat is de verhoudingsformule van cafeïne? Welke is de molecuulformule 

als je weet dat de molecuulmassa gelijk is aan 194? 

5. Hoeveel g zwavel blijft er over als 7.0 g zwavel wordt verhit met 7.0 g ijzer om ijzer(II)sulfide te 

vormen? 

6. Dichloor kan bereid worden uit mangaandioxide en waterstofchloride:   
MnO2 (v) + HCl (aq)  →  MnCl2(aq)   + Cl2 (g) + H2O(aq) 

a. Equilibreer de reactievergelijking. 

b. Hoeveel g HCl is nodig om met 25 g MnO2 te reageren? 

c. Hoeveel g Cl2 wordt er uit 25 g MnO2 gevormd? 

d. Stel dat het rendement van de chloorvorming uit vraag c 70 % is, hoeveel Cl2 wordt er dan 

gevormd? 

7. Welke massa NaOH is nodig om 0.250 L van een 0.3 mol/L NaOH oplossing te maken? 

8. Welk volume van een 0.750 mol/L NaOH oplossing is nodig om met 50 mL van een 0.150 M H2SO4 

oplossing te reageren volgens onderstaande vergelijking? 

H2SO4 (aq) + 2 NaOH(aq)   →   Na2SO4 (aq)  + 2 H2O 

9. 5.00 mL commercieel zwavelzuur (ρ = 1.840 g/mL), dat 95.6 massa-% zuiver zuur bevat, wordt 

verdund met water tot 2.00 L. Bereken de molariteit van het verdunde zuur. 
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2 ATOOMBOUW EN PERIODIEK SYSTEEM 
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Onze kennis van de samenstelling van het atoom en van de krachten die in een atoom werkzaam zijn, 

is nog steeds volop in ontwikkeling. We beperken ons hier tot de subatomaire deeltjes die voor een 

goed begrip van de chemie belangrijk zijn (protonen, neutronen en elektronen) en we maken gebruik 

van begrippen uit de golfmechanica om op basis van het huidige atoommodel inzicht te verkrijgen in 

de structuur van een atoom.  

 

2.1 Karakteristieken van het atoom 
 

De atoomtheorie van Dalton, die stelt dat atomen ondeelbaar zijn, moeten we nuanceren.  

Elk atoom heeft een inwendige structuur en is op zijn beurt uit nog kleinere, fundamentele deeltjes 

opgebouwd. Bij chemische reacties blijft echter de kern (§2.1.1) van het atoom en dus de 

“atoomsoort” onveranderd: in een chemische reactie worden dus geen atomen vernietigd of gevormd, 
er is een strikt behoud van atomen.  

 

2.1.1 Bestanddelen en structuur van het atoom 
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Een atoom is een elektrisch neutraal deeltje en is opgebouwd uit protonen (p), neutronen (n) en 

elektronen (e). Er is geen neutron aanwezig in het meest eenvoudige atoom, het waterstofatoom dat 

enkel uit een proton en een elektron bestaat. 

 

In volgende tabel zijn een aantal kenmerken van deze bestanddelen van een atoom opgenomen. 

 

 proton neutron elektron 

massa 1.67243 10-27 kg 1.67474 10-27 kg 9.1085 10-31 kg 
relatieve massa 1.00728 1.00866 5.4853 10-4 
lading +1.60219 10-19 C Geen -1.60219 10-19 C 

relatieve lading +1 0 -1 

 
Merk op dat proton en elektron, afgezien van het teken, dezelfde elektrische lading dragen. Men heeft 
bovendien vastgesteld dat elke lading een geheel veelvoud is van de lading van een proton of van een 
elektron. Daarom noemt men deze lading elementaire lading. De relatieve lading geeft aan hoeveel 
keer een lading groter is dan de elementaire lading. Het teken geeft aan of de lading positief of negatief 
is. Aangezien een atoom elektrisch neutraal is, betekent dit dat in elk ongeladen atoom het aantal 
elektronen gelijk is aan het aantal protonen. 
 
Na veel experimenteren is men tot de bevinding gekomen dat, in goede benadering, een vrij atoom 
een beroep doet op een sferische ruimte met een straal van grootteorde 0.1 nm (=10-10 m = 1 Å). Alle 
protonen en neutronen samen nemen in het centrum daarvan een volume in dat slechts het 1015de 
deel bedraagt van het totale volume: ze vormen de kern en worden daarom kerndeeltjes of nucleonen 
genoemd. De straal van een atoomkern is van grootteorde 10-15 m.  
 
Uit de waarden in bovenstaande tabel blijkt verder dat bijna de volledige massa van het atoom zich in 

de uiterst kleine kern bevindt. De ijle ruimte rond de atoomkern, waar de elektronen bewegen, wordt 

vaak aangeduid met de term elektronenwolk.  

 
Tussen al deze elektrisch geladen deeltjes heerst de Coulombwisselwerking, een elektrostatische 
wisselwerking die leidt tot: 

- aantrekking tussen tegengesteld geladen deeltjes (elektronen en protonen) 
- afstoting tussen deeltjes met hetzelfde ladingsteken (elektronen onderling, protonen 

onderling). 
 

Het is uiterst merkwaardig en belangrijk dat in de kern gelijk geladen deeltjes, zoals protonen, zich op 
een fantastisch korte afstand van 10-6 nm (=10-5 Å) van elkaar bevinden, ondanks de elektrostatische 
afstoting die, gezien die korte afstand, enorm moet zijn. 
De vastgestelde stabiliteit van atoomkernen vereist bijgevolg dat zeer sterke aantrekkingskrachten 
aanwezig zijn (groter dan de elektrostatische afstoting), waarmee we tot hiertoe nog geen rekening 
hadden gehouden en die slechts over deze uiterst korte afstand werkzaam zijn: de kernkrachten. De 
bindingsenergie van een deeltje in de kern blijkt gemiddeld een miljoen keer groter dan de 
bindingsenergie van een elektron in een atoom. 
 

2.1.2 Element en nuclide 
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De chemische eigenschappen van een element worden uitsluitend bepaald door het aantal elektronen 
en hun organisatie (meer hierover in hoofdstuk 3). Het aantal elektronen komt in een elektrisch 
neutraal atoom numeriek overeen met de kernlading. Met atomen van dezelfde soort (zie § 1.2.3) 
bedoelen we dus atomen met dezelfde kernlading. De atoomsoort, het element, wordt dus 
gekenmerkt door de kernlading. 
We definiëren het begrip element nu finaal als een verzameling atomen die dezelfde kernlading 
hebben. 
 
Het blijkt nu dat in de natuur atomen voorkomen die dezelfde kernlading hebben, maar een 
verschillende massa: chemisch blijken deze atomen dezelfde eigenschappen te vertonen. Atomen met 
een verschillend aantal neutronen maar eenzelfde aantal protonen behoren tot hetzelfde element.  
Atomen met dezelfde kernlading maar verschillende massa noemen we isotopen van elkaar: ze 
bezitten dus een zelfde aantal protonen (en dus ook een zelfde aantal elektronen), maar een 
verschillend aantal neutronen. 
Het chemisch gedrag van isotopen is zo goed als hetzelfde. Van elk element zijn isotopen gekend. Ze 
komen niet allemaal voor in de natuur, sommige worden door kernreacties bekomen. Bij kernreacties 

zijn kerndeeltjes betrokken, in tegenstelling tot chemische reacties waarbij bepaalde elektronen 

betrokken zijn (meer hierover in hoofdstuk 3). 
 
We definiëren nu het begrip nuclide als een verzameling atomen met dezelfde kernlading en dezelfde 

massa: ze hebben dus hetzelfde aantal protonen en hetzelfde aantal neutronen in de kern. Nucliden 
van een zelfde element zijn dus isotopen van elkaar. 
 

2.1.3 Atoomnummer Z en massagetal A 

 

Het atoomnummer Z van een element is gelijk aan het aantal protonen in een atoom van dat element, 
en geeft dus ook de kernlading uitgedrukt in elementaire ladingseenheden. Alle atomen van eenzelfde 
element hebben vanzelfsprekend hetzelfde atoomnummer.  
 
Door massaspectroscopie is het mogelijk met zeer grote nauwkeurigheid de relatieve massa van een 
atoom van een nuclide te bepalen, de nuclidemassa NM. Deze massa is (op een verwaarloosbaar 
percentage na) gelijk aan een geheel getal. Dit getal afgerond tot op de eenheid, noemt men het 
massagetal A. Numeriek is het massagetal A gelijk aan de som van het aantal protonen en neutronen 
in de kern. Alle atomen van eenzelfde element hebben niet noodzakelijk hetzelfde massagetal: 
isotopen hebben immers een verschillend aantal neutronen.  
 
De kernsamenstelling van de isotopen van een element wordt ondubbelzinnig vastgelegd door het 
massagetal A linksboven en het atoomnummer Z linksonder het elementsymbool E te noteren:  

E
A

Z  

- Voorbeeld:  
o het atoom met 1 proton en 1 elektron behorend tot het element waterstof is volledig 

gekarakteriseerd als: H11 .  
o H12  en H13  zijn twee isotopen van waterstof met respectievelijk 1 neutron en 2 

neutronen meer dan H11 ; we noemen ze deuterium en tritium. 
o Van het element chloor (Z = 17) kent men twee stabiele isotopen, een met 18 

neutronen en een met 20 neutronen. Deze worden genoteerd als:     C1735 l    en   Cl1737 . 
 

Aangezien voor elk element een uniek symbool gebruikt wordt, en elk element door een kernlading 
gekenmerkt wordt, kan het massagetal A linksboven het elementsymbool E volstaan om een nuclide 
eenduidig aan te geven:  
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E
A

 

- Voorbeeld:  
o 12C, 13C en 14C zijn nucliden van het element C.  
  

Atomen met hetzelfde massagetal behoren niet noodzakelijk tot hetzelfde element: atomen met een 
verschillende kernlading maar met hetzelfde massagetal noemen we isobaren van elkaar. Ze bezitten 
dus een verschillend aantal protonen, maar de som van protonen en neutronen is dezelfde. 

- Voorbeeld:  
o 32P en 32S zijn isobaren: P1532  heeft 15 protonen en 17 neutronen en S1632  heeft 16 

protonen en 16 neutronen in de kern. 
  

2.2 DE ELEKTRONEN  

 

Om het gedrag van elektronen te verklaren en voorspellen, volstaan de wetten van de klassieke 

mechanica niet. In tegenstelling tot macroscopische objecten, moeten we voor deeltjes op atomaire 

en subatomaire schaal rekening houden met een aantal principes van de kwantummechanica, 

ontwikkeld vanaf het begin van de twintigste eeuw.  

Heisenberg kon aantonen dat het onmogelijk is om voor een bewegend elektron, omwille van het 

golfkarakter dat aan zo een deeltje kan toegekend, positie en snelheid gelijktijdig nauwkeurig te 

bepalen. Dat heeft tot gevolg dat voor een bewegend elektron geen nauwkeurige banen omschreven 

kunnen worden. Wel kunnen deelruimtes rond de atoomkern bepaald worden waarbinnen het 

elektron met een zekere waarschijnlijkheid aangetroffen kan worden, zonder dat de exacte positie 

gekend is.  

 

2.2.1 Orbitalen en kwantumgetallen 

 

In het golfmechanisch atoommodel van Schrödinger worden elektronen beschreven door middel van 
een golffunctie. Een golffunctie wordt orbitaal genoemd indien het één elektron beschrijft en 
definieert vormen en afmetingen afhankelijk van het energieniveau waartoe het orbitaal behoort. 
 
Experimenteel is vastgesteld dat voor het atoom slechts welbepaalde energiewaarden zijn toegelaten 

die overeenstemmen met een welbepaald gedrag van elektronen.  

 
De verschillende toegelaten toestanden of orbitalen zijn gekenmerkt door kwantumgetallen, het 
hoofdkwantumgetal n, het nevenkwantumgetal l en het magnetisch kwantumgetal ml , die volgende 
waarden kunnen aannemen: 
 
n = 1, 2, 3, ... 
l = 0, 1, 2, ..., n-1 
ml = - l, - l +1, ..., 0, …, l -1, l 
 
Het hoofdkwantumgetal n bepaalt in hoofdzaak de energie-inhoud van het elektron en de 
uitgebreidheid van het orbitaal. Voor het H atoom wordt de energie van de verschillende niveaus enkel 
bepaald door de n waarde van de toestand van het elektron. De energie neemt voor het H atoom toe 
met stijgende n (zie onderstaande figuur). Een elektron in een toestand gekenmerkt door een grotere 
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n waarde heeft dus een grotere energie-inhoud en kan op een grotere afstand van de kern 
aangetroffen worden. 
 

 
 

Het nevenkwantumgetal l bepaalt de vorm van het orbitaal. Met l = 0 komt een bolvormig orbitaal, 
met in het centrum de atoomkern, overeen: een s-orbitaal. Een orbitaal met l = 1 is haltervormig en 
wordt een p-orbitaal genoemd. Orbitalen met l = 2 of l = 3 hebben complexere vormen en noemen 
we d-orbitalen of f-orbitalen.  
 
In meer-elektronatomen hangt de energie van een orbitaal niet alleen af van n maar ook van l (niet 
van ml) zodat er in een energieniveau subniveaus onderscheiden kunnen worden.  
De volgorde van de energieniveaus is dan bepaald door de som n + l (voorbeeld: het niveau 4s is met 
n + l = 4 + 0 = 4 lager gelegen in energie dan niveau 3d, met n + l = 3 + 2 = 5); bij gelijkheid van de som 
n + l heeft het orbitaal met de laagste n waarde de laagste energie, zoals voorgesteld in onderstaand 
schema. 
 

 
 
In atomen behorend tot verschillende elementen hebben orbitalen met dezelfde kwantumgetallen 
verschillende energiewaarden. Dit staat in verband met de verschillende kernladingen van de atomen. 
Hoe hoger het atoomnummer Z, hoe kleiner de energie voor eenzelfde combinatie van n en l.  
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Aangezien de waarde van l afhangt van de waarde van n, hangt het aantal mogelijke soorten orbitalen 
af van n. Dat betekent dat er op alle niveaus, voor elke waarde van n, s-orbitalen zijn. Vanaf n = 2 zijn 
er p-orbitalen, vanaf n = 3 ook d-orbitalen en vanaf n = 4 zijn er ook f-orbitalen. Orbitalen worden 
aangeduid met het symbool s, p, d of f, afhankelijk van de l –waarde, en voorafgegaan door de waarde 
van n. 

- Voorbeeld: 1s is het s-orbitaal op niveau n = 1; 2s is het s-orbitaal op niveau n = 2. 
 

Het magnetisch kwantumgetal ml bepaalt de ruimtelijke oriëntering van het orbitaal ten opzichte van 
een willekeurige richting en hangt af van de waarde van het nevenkwantumgetal l.  
Voor l = 0 is er maar één waarde voor ml mogelijk. Dit stemt overeen met het bolsymmetrisch karakter 
van een s-orbitaal. Voor l = 1 zijn er drie verschillende ml waarden mogelijk, wat overeenkomt met 
drie mogelijke oriëntaties voor de p-orbitalen volgens de x-, y- en z-as: we spreken over px, py en pz 
orbitalen. Voor de d-orbitalen zijn er vijf en voor de f-orbitalen zeven mogelijkheden. Volgende figuur 
geeft een vereenvoudigde voorstelling van de contouren van een s en een pz orbitaal.  
 

      
 
Het vierde kwantumgetal, het spinkwantumgetal ms, heeft betrekking op het elektron zelf en kan, onafhankelijk 
van de andere kwantumgetallen, slechts twee discrete waarden aannemen. Men noemt de toestand met ms 

waarde +

 

1
2  ‘spin-up’, aangeduid met , en deze met ms waarde -

 

1
2  ‘spin-down’, aangeduid met . 

 

2.2.2 De elektronenconfiguratie 

 

De elektronenconfiguratie van een atoom is de verdeling van alle elektronen van het atoom over de 
verschillende beschikbare energieniveaus en orbitalen. 
 
In de grondtoestand, de toestand van een atoom met laagst mogelijke energie-inhoud, moet de 
verdeling van de elektronen over de beschikbare energieniveaus zodanig zijn dat de niveaus met 
laagste energie bezet zijn. Alle andere toegelaten toestanden noemt men aangeslagen toestanden. 
 
Op basis hiervan en op basis van onze kennis over de opeenvolging van de energieniveaus, kunnen we 
de elektronenconfiguratie in de grondtoestand bepalen door achtereenvolgens al de elektronen in 
de laagste beschikbare niveaus te plaatsen. 
 
Op de vraag hoeveel elektronen op elk energieniveau geplaatst kunnen worden, geeft het 
uitsluitingsprincipe van Pauli antwoord: 
In eenzelfde atoom kunnen twee elektronen nooit vier identieke kwantumgetallen bezitten. Elk 
elektron in een atoom heeft dus een unieke set kwantumgetallen. 
 
Het directe gevolg is dat in eenzelfde orbitaal, dat door 3 kwantumgetallen gekarakteriseerd is, slechts 
2 elektronen een plaats kunnen vinden op voorwaarde dat ze verschillende ms waarden bezitten d.w.z. 

de ene + 2
1  en de andere -

 

1
2. We zeggen dat ze tegengestelde spin bezitten en dus gepaard zijn 

(aangezien ze tot eenzelfde energieniveau behoren). Het maximum aantal elektronen (afgekort met 
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‘e’ in onderstaand schema) per orbitaaltype is vastgelegd door l aangezien het aantal mogelijke ml 
waarden afhangt van de waarde van l (zoals uitgelegd in §2.2.1).  
 
Volgend schema geeft een overzicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

n l ml orbitaal ms # e in 

orbitaal 

Totaal # e 

per l 

Totaal # e 

per n 

n = 1 l = 0 ml = 0 1s ms =  ±

 

1
2  2e 2 2 

n = 2 l = 0 ml = 0 2s ms =  ±

 

1
2  2e 2  

8 
l = 1 ml = -1  

2p 

ms =  ±

 

1
2  2e  

6  ml = 0 ms =  ±

 

1
2  2e 

 ml = +1 ms =  ±

 

1
2  2e 

n = 3 l = 0 ml = 0 3s ms =  ±

 

1
2  2e 2  

 

 

 

18 

l = 1 ml = -1  

3p 

ms =  ±

 

1
2  2e  

6  ml = 0 ms =  ±

 

1
2  2e 

 ml = +1 ms =  ±

 

1
2  2e 

l = 2 ml = -2  

 

3d 

ms =  ±

 

1
2  2e  

 

10 

ml = -1 ms =  ±

 

1
2  2e 

ml = 0 ms =  ±

 

1
2  2e 

ml = +1 ms =  ±

 

1
2  2e 

ml = +2 ms =  ±

 

1
2  2e 

 
 

 
Een verdere moeilijkheid duikt op wanneer elektronentoestanden met gelijke energie beschikbaar zijn. 
Hoe moeten in dat geval de elektronen verdeeld? 

- Voorbeeld: hoe moeten twee elektronen (in een atoom in de grondtoestand) verdeeld over 
drie p-orbitalen met dezelfde energie?  
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De verdeling volgens optie 1 is uitgesloten volgens Pauli, omdat daar twee elektronen voorkomen met 
vier identieke kwantumgetallen.  
Voor de keuze tussen de overige mogelijkheden doen we een beroep op de regel van Hund die zegt 
dat in de grondtoestand de elektronen zich verspreiden over een zo groot mogelijk aantal orbitalen 
met dezelfde energie (iso-energetische orbitalen) en dat ongepaarde elektronen daarbij gelijkgerichte 
spin aannemen. Opties 2 en 3 zijn in strijd met de regel van Hund.  
Opties 4 en 5 zijn equivalente voorstellingen van dezelfde fysische realiteit en zijn toegelaten. We 
maken de afspraak om de elektronen spin-up te plaatsen in van links naar rechts opeenvolgende 
orbitalen en verkiezen dus de verdeling in optie 5. 
 

Het volgen van deze regels leidt haast altijd tot correcte elektronenconfiguraties voor de 
grondtoestand. Toch komt het voor (vanaf Z > 20) dat van deze regels wordt afgeweken bij bepaalde 
elementen uit de nevengroepen en de lanthaniden en actiniden waar een andere configuratie in de 
buitenste schillen energetisch voordeliger is. De correcte elektronenconfiguratie wordt bepaald met 
behulp van spectroscopie. 
 

2.2.3 Symbolische voorstelling van de elektronenconfiguratie 

 

Het opvullen van de orbitalen, waarbij in de grondtoestand eerst de niveaus met laagste energie bezet 
worden, gebeurt met respect voor de energetische volgorde van de orbitalen (zoals hierboven 

uitgelegd in §2.2.1). Drie notaties worden gebruikt. 
 
1) Rechtsboven het orbitaalsymbool schrijven we het aantal elektronen dat dit orbitaal bezet. 

- Voorbeeld:  Na (Z = 11) : 1s2 2s2 2p6 3s1 
 Ca (Z = 20) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
 Fe (Z = 26) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 
 Rb (Z = 37) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 
 
2) Een andere voorstelling van de elektronenconfiguratie treffen we vaak in een periodiek systeem 
aan. In deze notatie wordt de configuratie van de ‘binnenste’ elektronen vervangen door het symbool 
van het edelgas dat met deze elektronenconfiguratie overeenstemt. Dit elementsymbool wordt dan 
tussen haken vooraan in de notatie geplaatst en wordt gevolgd door de configuratie van de ‘buitenste’ 
elektronen. Dit is de snelste methode als alleen de configuratie van de valentie-elektronen (meer 

hierover in §2.2.4) belangrijk is om een voorliggend probleem op te lossen. 
- Voorbeeld:  Na [Ne]3s1  

 Ca [Ar]4s2 
 Fe [Ar]4s2 3d6 
 Rb [Kr]5s1 
 S [Ne]3s2 3p4 
 Cu [Ar]4s1 3d10 
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3) Een derde voorstelling van elektronenconfiguraties is deze waarbij de orbitalen voorgesteld worden 
door hokjes. In deze symbolische voorstelling zie je onmiddellijk bij de verdeling over de verschillende 
p- en d-orbitalen of en hoeveel ongepaarde elektronen er zijn.  
- Voorbeeld: 

o In de grondtoestand heeft 11Na één ongepaard elektron; 26Fe heeft in de 
grondtoestand 4 ongepaarde elektronen. 

 

 
Deze voorstelling wordt meestal gebruikt voor het weergeven de valentie-elektronenconfiguratie, 
waarbij hogere energieniveaus iets hoger worden afgebeeld. 
 

2.2.4 Het periodiek systeem en de elektronenconfiguratie van de elementen 

 

In de negentiende eeuw publiceerde Mendelejev een tabel met de toen gekende elementen die 
systematisch gerangschikt werden volgens overeenkomsten tussen atoommassa’s en eigenschappen 
van elementen.  
De volgorde in het periodiek systeem bleek uiteindelijk niet op toenemende atoommassa’s te 
berusten maar wel op stijgende kernlading d.w.z. naar stijgend aantal protonen en dus ook naar 
stijgend aantal elektronen. 
 
We onderscheiden groepen (kolommen) en perioden (rijen) in het periodiek systeem. Met 
hoofdgroepen of a-groepen bedoelen we de elementen die met hun laatste elektronen s- of p-
orbitalen bezetten. De nevengroepen of b-groepen zijn dan de elementen die met hun laatste 
elektronen d-orbitalen bezetten.  
 
Wanneer we nu de elektronenconfiguraties van de gerangschikte elementen vergelijken, dan blijkt de 
onderverdeling in groepen en perioden een nog diepere betekenis te hebben die vooral bij de 
elementen van de hoofdgroepen duidelijk tot uiting komt. In eenzelfde groep hebben alle elementen 
dezelfde orbitaalbezetting wat betreft hun laatste elektronen. 

- Voorbeeld:  - de elementen van groep Ia, de alkalimetalen genoemd, hebben allemaal een 
elektronenconfiguratie gekenmerkt door s1 voor het buitenste elektron. 
 - de elementen van groep VIIa, de halogenen genoemd, hebben allemaal een 
elektronenconfiguratie gekenmerkt door s2p5 voor de buitenste elektronen. 

 
De buitenste elektronen zijn voor de hoofdgroepelementen de elektronen die zich in de orbitalen met 
hoogste hoofdkwantumgetal n bevinden. Het zijn deze valentie-elektronen die bij chemische reacties 
betrokken zijn.  
Dit verklaart waarom elementen behorend tot eenzelfde groep in het periodiek systeem gelijkaardige 

chemische eigenschappen vertonen. Het is op die basis dat sommige groepen elementen een naam 
dragen waarmee dan alle elementen van die groep bedoeld worden. 
 

- Voorbeeld: - groep Ia noemen we de alkalimetalen 
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 - groep IIa noemen we de aardalkalimetalen 
 - groep VIIa zijn de halogenen 
 - groep 0 noemen we de edelgassen 

 
Online is een voorbeeld van een dynamisch periodiek systeem te vinden. Voorlopig beperken we ons 
tot de informatie in een elders gepubliceerd periodiek systeem waarvan je in onderstaande figuur een 
indicatie vindt (meer over elektronegatieve waarde in §3.3.1). 
 

 
 

 

http://www.ptable.com/
https://www.yumpu.com/nl/document/view/12508782/periodieke-tabel-der-elementen-ucb
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2.3 ZELFSTUDIE-OEFENINGEN 

 

1. Vul de volgende tabel aan. 
 

elektron proton neutron 

in de kern van het atoom of buiten de kern? 
   

relatieve lading: +1, 0 of -1? 
   

de kernlading Z hangt af van het aantal … 
   

grootte-orde van massa in kg 
   

de massa van een atoom hangt af van het 

aantal … 

   

 

2. Zoek het atoomnummer van Na, S en Ni op in het periodiek systeem.  Hoeveel bedraagt het 

aantal protonen, neutronen en elektronen in 

a. 24Na ? 

b. 34S2- ? 

c. 58Ni2+ ? 

3. Van het element magnesium komen (12Mg) in de natuur drie isotopen voor met respectievelijke 
relatieve nuclidemassa's 23.9850, 24.9858 en 25.9826. Wat is het aantal protonen, neutronen en 
elektronen in een atoom van elk van deze isotopen? Geef de notatie voor deze isotopen van Mg. 

4. Schrijf de elektronenconfiguratie van de volgende elementen voluit, zonder gebruik te 

maken van het Periodiek Systeem. 

13Al     17Cl    

5. Schrijf de elektronenconfiguratie van de volgende ionen voluit, zonder gebruik te maken van 
het Periodiek Systeem.     

8O2-      35Br-  

6. Beoordeel de volgende uitspraken over 15N (het stikstof-15 nuclide).  

Welke uitspraken zijn waar (W), welke niet (NW)? Corrigeer de uitspraken die niet waar zijn. 

 een neutraal atoom van het nuclide 15N heeft zeven valentie-elektronen. 

 een atoom van 15N heeft 8 neutronen. 

 een 15N3- ion heeft 10 elektronen. 
 

een neutraal atoom van het element N heeft drie elektronen meer dan Ne. 
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7. Bereken de lading, in Coulomb, van 1 mol elektronen. 

8. Hoeveel gram Cu2+-ionen kunnen tot Cu-atomen ontladen worden met een lading gelijk aan 10000 
C? (AM (Cu) = 63.55) 

9. Hoeveel verschillende l-waarden zijn toegelaten voor n = 3? Welke en hoeveel orbitalen komen 

hiermee overeen?  

10. Welke van onderstaande elektronenverdelingen voor p orbitalen van hetzelfde energieniveau 

(px, py en pz) zijn in overeenstemming met het uitsluitingsprincipe van Pauli én met de regel van 

Hund? 

a.  

 

 

b.  

 

c.  
 

d.  
 
 

11. Ga van onderstaande elektronenconfiguraties van elektrisch neutrale atomen na: 

- bij welke atoomsoort ze behoren. 

- of ze een grondtoestand weergeven. 

- hoeveel niet gepaarde elektronen ze bevatten. 

- hoeveel elektronenparen en hoeveel niet gepaarde elektronen ze méér bevatten dan het 

voorgaande edelgas. 

- Hoeveel elektronen gekarakteriseerd zijn door eenzelfde hoofdkwantumgetal n. 

a. 1s2 2s1 2p3 

b. 1s2 2s2 2p6 3s2 

c. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d3 

d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d54s2 

e. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1 

12. Tot welke periode en groep behoort 

a. een neutraal atoom met elektronenconfiguratie eindigend op 3s23p4? 

b. een één keer negatief geladen ion met elektronenconfiguratie  [Ar]3d104s24p6? 
c. een één keer positief geladen ion met elektronenconfiguratie [Ar]3d104s24p6? 

13. (*) In sommige sterren heeft de materie een dichtheid die vergelijkbaar is met de dichtheid van 

atoomkernen. Welke is, bij benadering, de massa van 1 cm3 van zulke sterrenmaterie? 
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14. (*) J.J. Thomson, de ontdekker van het elektron, dacht aanvankelijk dat de massa van een atoom 
uitsluitend aan elektronen moest toegeschreven worden. Hoeveel elektronen zou een 1H-atoom 
in die visie moeten bevatten? 

15. (*) Geef de notatie van de atoomkern die ontstaat als 

a. 209Po één 4He-kern uitzendt. 

b. in een 63Ni-kern een neutron in een proton wordt omgezet (waarbij een elektron 
ontsnapt). 

c. in een 56Co-kern een proton in een neutron wordt omgezet (massa van een elektron 
ontsnapt). 

d. een 54Fe-kern een neutron invangt en een 4He-kern uitzendt. 
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2.4 OPLOSSINGEN ZELFSTUDIE-OEFENINGEN 

1. Vul de volgende tabel aan. 
 

elektron proton neutron 

in de kern van het atoom of buiten de kern? Buiten de kern In de kern In de kern 

relatieve lading (+1, 0 of -1?)      -1      +1       0 

de kernlading Z hangt af van het aantal … 
 

protonen 
 

grootte-orde van massa in kg       10-30 kg      10-27 kg    10-27 kg 

de massa van een atoom hangt af van het 

aantal … 

 protonen  en neutronen 

 

2. Op basis van atoomnummer en massagetal kan je het aantal protonen, neutronen en elektronen 
bepalen.   

a. 24Na  Z=11 en dus 11 protonen; A-Z=24-11=13 en dus 13 neutronen; 11 elektronen   

b. 34S2-  Z=16 en dus 16 protonen; A-Z=34-16=18 en dus 18 neutronen; 16+2=18 
elektronen want de negatieve lading wijst op 2 extra elektronen  

c. 58Ni2+  Z=28 en dus 28 protonen; A-Z=30 en dus 30 neutronen; 28-2=26 elektronen want 
de positieve lading wijst op 2 elektronen minder dan het aantal protonen 

3. Het massagetal van een atoom komt overeen met de op de eenheid afgeronde (relatieve) 
nuclidemassa. De drie isotopen van magnesium hebben bijgevolg een massagetal gelijk aan 
respectievelijk 24, 25 en 26. Vermits het atoomnummer van magnesium 12 bedraagt en een 
atoom elektrisch neutraal is, hebben alle isotopen van magnesium 12 protonen en 12 
elektronen. Het aantal neutronen bedraagt bijgevolg respectievelijk 12 (= 24 – 12), 13 (= 25 – 
12) en 14 (= 26 – 12). 

Notatie: 24Mg, 25Mg, 26Mg  (of MgMg, Mg, 26

12

25

12

24

12 ) 

4. De elektronenconfiguratie van de volgende elementen is voluit 

13Al  1s2   2s22p6   3s23p1  17Cl  1s2   2s22p6   3s23p5   

5. De elektronenconfiguratie van de volgende ionen is voluit 

8O2-   1s2  2s22p6     35Br-   1s2   2s22p6   3s23p6 4s2 3d10 4p6 

6. Uitspraken over 15N (het stikstof-15 nuclide): waar (W) of niet waar (NW):  

NW een neutraal atoom van het nuclide 15N heeft zeven vijf valentie-elektronen. 

W een atoom van 15N heeft 8 neutronen. 

W een 15N3- ion heeft 10 elektronen. 

NW een neutraal atoom van het element N heeft drie elektronen meer minder dan Ne. 
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7.  -9.647×104 C 
 

Een mol is een verzameling van 6.022×1023 entiteiten. Bijgevolg is de lading van 1 mol 

elektronen gelijk aan het aantal elektronen in 1 mol   lading 1 elektron 

q 1mol =  C109.647C)101.602(106.022 41923 −=− − . 

 

8. 3.293 g 
 

Om 1 Cu2+-ion tot 1 Cu-atoom om te zetten zijn er twee elementaire (negatieve) ladingen 

vereist. Om 1 mol Cu2+-ionen te ontladen tot 1 mol Cu-atomen zijn er dus 2 mol elementaire 

(negatieve) ladingen nodig. Deze lading komt overeen met 

2× C)101.602(106.022 1923 −− = 2×9.647×104 C = 1.929×105 C. Dit is dus de lading nodig 

om 1 mol Cu2+ of 63.55 g Cu2+  (m = nM) te ontladen. 

Met 10000 C kan dus +=


 2

5
Cu  g 3.293

101.929

C  1000063.55g

C
 tot Cu ontladen worden. 

 

9. Het kwantumgetal l kan alle natuurlijke waarden aannemen van 0 tot en met n-1.  

Voor n = 3 zijn alle toegelaten waarden voor l bijgevolg 0 (het 3s orbitaal), 1 (de 3p orbitalen) 

en 2 (de 3d orbitalen).  

Er is 1 3s orbitaal, er zijn 3 3p orbitalen en 5 3d orbitalen. Er is voor het 3s subniveau immers 

maar één waarde voor ml mogelijk (s: l = 0 en ml = 0); voor 3p zijn er drie waarden voor ml 

mogelijk (p: l = 1 en ml = -1, 0, +1);  voor 3d zijn er vijf verschillende waarden voor ml mogelijk 

(d: l = 2 en ml = -2, -1, 0, +1, +2). 

 

10. a.    Beide elektronen hebben een verschillende ml waarde (Pauli). 
Beide elektronen hebben dezelfde energie en gelijke spin (Hund). 

OK. 

b.    Beide elektronen hebben tegengestelde spin (Pauli). 

Beide elektronen hebben tegengestelde spin alhoewel er nog niveaus met gelijke energie 

onbezet zijn: de regel van Hund wordt niet gevolgd. 

niet OK. 

c.   De twee elektronen op het px-niveau hebben gelijke spin. Hun 4 kwantumgetallen zijn 

bijgevolg gelijk. Dit is volgens de regel van Pauli niet toegelaten. 

Niet OK. 
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d.    De regel van Pauli wordt gevolgd. 

Het aantal elektronen met dezelfde energie en spin is echter niet maximaal, de regel van 

Hund wordt niet gevolgd. 

Niet OK. 

 

11. a. 1)  (2 + 1 + 3)e = 6e: Z = 6   dus element = C 
 2)  aangeslagen toestand (grondtoestand is 1s22s22p2) 

 3)  4 niet gepaarde elektronen 

 

         2s           2px  2py   2pz 

 

 4)  4 niet gepaarde elektronen meer dan He: [He]2s12p3 

 5)  n=1: 2e; n=2: 4e 

 

b. 1)  (2 + 2 + 6 + 2)e = 12e: Z = 12   dus element = Mg 

 2)  grondtoestand 

 3)  geen niet gepaarde elektronen 

 4)  1 elektronenpaar meer dan Ne: [Ne]3s2 

 5)  n=1: 2e; n=2: 8e; n=3: 2e 

 

c.  1)  (2 + 2 + 6 + 1 + 3 + 3)e = 17e: Z = 17   dus element = Cl 

 2)  aangeslagen toestand (grondtoestand: 1s22s22p63s23p5) 

 3)  7 niet gepaarde elektronen 

 

 

                   3s           3px  3py  3pz                         3d 

 

 4)  7 niet gepaarde elektronen meer dan Ne: [Ne]3s13p33d3 

 5)  n=1: 2e; n=2: 8e; n=3: 7e 
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d. 1)  (2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 5 + 2)e = 25e: Z = 25   dus element = Mn 

 2)  grondtoestand 

 3)  5 niet gepaarde elektronen 

 

 

                                 3d 

 

 4)  1 elektronenpaar en 5 niet gepaarde elektronen meer dan Ar: [Ar]3d54s2 

 5)  n=1: 2e; n=2: 8e; n=3: 13e; n=4: 2e 

 

e. 1)  (2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 10 + 2 + 6 + 10 + 2 + 1)e = 49e: Z = 49   dus element = In 

 2)  grondtoestand 

 3)  1 niet gepaard elektron 

 

              

                          5p 

 

 4)  6 elektronenparen en 1 niet gepaard elektron meer dan Kr: [Kr]4d105s25p1 

 5)  n=1: 2e; n=2: 8e; n=3: 18e; n=4: 18e; n=5: 3e 

 

12.  
a. S behoort tot periode 3 en groep VIa (1s2   2s22p6   3s23p4) 
b. Br- is het bromide ion; Br staat in periode 4 en groep VIIa (de halogenen); een één keer 

negatief geladen ion van dit element heeft de elektronenconfiguratie [Ar]3d104s24p6 
c. Rb+ is het rubidium kation; Rb staat in periode 5 en groep Ia (de alkalimetalen); een 

één keer positief geladen ion van dit element heeft de elektronenconfiguratie [Ar] 
3d104s24p6 

 
13. 1012 kg 

 

Steunend op de algemene definitie van de dichtheid van de materie (ρ = m / V) , geldt voor de 
dichtheid van een atoomkern: 
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 ρkern=
kern volume

kern massa
 

 

In het eenvoudigste geval bestaat een atoomkern uit één enkel proton met massa m = 1.6×10-27 

kg dus de grootteorde van de kernmassa is 10-27 kg.  

De grootteorde van het atoomvolume kan als volgt bepaald: 

V = = 3rπ
3

4
 330310 m104m)(10π
3

4 −−  . Het kernvolume is bij benadering het 1015 deel 

ervan en heeft dus grootteorde 10-45 m³.  

De dichtheid van de kernmaterie heeft bijgevolg een grootte-orde van: 

ρkern= 
345

27

m10

kg10
−

−

= 1018 kg/m3 

1 cm3 = 10-6 m³ sterrenmaterie heeft, bij benadering, een massa van 1018 kg/m³  10-6 m³ = 1012 

kg 

 

14. 1.84×103 

 

Het aantal keer dat een massa, gelijk aan die van het elektron, in de massa van een 1H-atoom 

kan, bedraagt 

3

4

1

elektron

atoom-H 101.84
105.48

1.01

(e) massa relatieve

H)NM(

m

m 1

=


== −  

In Thomsons visie bevat een 1H-atoom 1.84×103 elektronen. 

 

15. a.    Het atoomnummer van Po en van He bedraagt resp. 84 en 2. Uitzenden van een He4

2  

kern heeft voor gevolg dat uit 209Po een andere atoomkern ontstaat met 
- nucleonen-(of massa-)getal = 209 – 4 = 205 
- atoomnummer = 84 – 2 = 82 

Het element met atoomnummer 82 is lood (Pb). 

Bijgevolg is de gevormde atoomkern: Pb
205

82
 

b.    Een 63Ni-kern bevat 28 protonen en 63 – 28 of 35 neutronen. Omzetting van een neutron 

in een proton leidt tot een andere atoomkern 

- met atoomnummer 28 + 1 = 29 (koper) 
- met aantal neutronen 35 – 1 = 34 

Het massagetal blijft bijgevolg onveranderd. 

Notatie van de gevormde atoomkern: Cu
63

29
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c.     Een 56Co-kern bevat 27 protonen en 56 – 27 of 29 neutronen. Door omzetting van een 

proton in een neutron: 

- daalt het atoomnummer van 27 naar 26 (ijzer) 
- blijft het massagetal constant 

Notatie van de gevormde atoomkern: Fe
56

26
 

d.    Een 54Fe-kern bevat 26 protonen en 28 neutronen. 

- Door invangen van een neutron en uitzenden van een 4He-kern verandert het 
massagetal met -3 (= 1 – 4) eenheden. Het bedraagt dan 54 – 3 = 51 

- Door uitzenden van 4He (Z = 2) vermindert het atoomnummer van 26 naar 24 (Cr) 

Notatie van de gevormde atoomkern Cr
51

24
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2.5 KLASSIKALE OEFENINGEN 

 

1. Geef het aantal protonen, neutronen en elektronen in volgende atomen en ionen. Vervolledig de 
symbolen met het atoomnummer. 

 

Symbool #  protonen #  neutronen #  elektronen 

40K    

82Se2-    

59Co3+    

 

2. Vul voor aluminium en voor het onbekende element in de kolom rechts van aluminium de lege 

velden aan met de correcte informatie. 

elementnaam aluminium … 

symbool Al … 

Z … … 

A 24 37 

aantal elektronen (in een neutraal 
atoom van dit element) 

… 17 

aantal protonen … … 

aantal neutronen … … 

        

3. Van het element magnesium komen in de natuur drie isotopen voor met respectievelijke relatieve 
nuclidemassa's 23.9850, 24.9858 en 25.9826. Het atoomnummer van Mg is 12. Wat is het aantal 
protonen, neutronen en elektronen in een atoom van elk van deze isotopen? Welke symbolen 
gebruik je voor de notatie van deze isotopen? 

4. Hoeveel verschillende l-waarden zijn toegelaten voor n = 3? Met welk type orbitaal 
correspondeert elke waarde? En welke subniveaus horen hierbij? 

5. Beantwoord volgende vragen zonder gebruik te maken van het periodiek systeem. 
a. Schrijf de elektronenconfiguratie voluit van 8O en 27Co. In welke groep en periode van het 
periodiek systeem staan deze elementen? 
b. Tot welke groep en periode behoort : 

- een neutraal atoom met elektronenconfiguratie 1s22s22p63s23p4? 
- een 2 keer positief geladen ion met elektronenconfiguratie [Ar]3d10 ? 
- een neutraal atoom met elektronenconfiguratie [Ar]4s2? 
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Met de elektronenconfiguratie overeenstemmend met de laagste energie is het atoom in zijn meest 

stabiele toestand of grondtoestand. Op edelgasatomen na vertonen atomen de neiging om met een 

of meer bindingspartners door herschikking van elektronen een nog stabielere toestand te bereiken. 

Volgens de definitie van L. Pauling ontstaat een chemische binding wanneer een sterke interactie 

optreedt tussen atomen of groepen atomen zodanig dat een nieuwe entiteit met voldoende stabiliteit 

gevormd wordt, die als bestanddeel van een nieuwe zuivere stof beschouwd kan worden.  

Afhankelijk van de aard van de atomen kunnen stabielere atoomcombinaties gerealiseerd worden via 

drie soorten chemische bindingen, waarvan we hier de belangrijkste twee in meer detail bekijken: de 

covalente binding en de ionbinding. De metaalbinding vermelden we slechts kort.  

We wijzen er in dit hoofdstuk op dat er naast de bindende krachten zwakkere wisselwerkingen bestaan 

die ook een belangrijke rol spelen in het gedrag van stoffen.  
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3.1 OCTETSTRUCTUUR - EDELGASCONFIGURATIE 

 

De atoomsoorten uit de groep 0 van het periodiek systeem, He, Ne, Ar, Kr en Xe, edelgassen genoemd, 

hebben weinig neiging om onderling of met andere atomen een chemische binding aan te gaan. Ze 

komen in de natuur voor als monoatomische gassen. 

  

Nu weten we dat de elektronen van de hoogste atomaire energieniveaus, de valentie-elektronen, 

betrokken zijn bij de bindingsvorming. Het gebrek aan chemische reactiviteit van de edelgassen doet 

dus veronderstellen dat de valentie-elektronenconfiguratie voor deze elementen, die gekenmerkt 

wordt door volledig gevulde hoogste energieniveaus (1s² voor He; ns2 np6 met n>1 voor de andere 

edelgassen), zeer stabiel is. Omwille van de 8 valentie-elektronen (behalve voor He) noemt men deze 

edelgasconfiguratie de octetstructuur. 

 

Men zou nu kunnen veronderstellen dat andere atomen die deze edelgasconfiguratie niet bezitten in 

vrije niet-gebonden toestand, hiernaar zullen streven door het aangaan van een of meer chemische 

bindingen. Veel gevallen van bindingsvorming kunnen we inderdaad op deze basis interpreteren. 
 

3.2 LEWISVOORSTELLING 

 

In de Lewisvoorstelling van het atoom worden rond het symbool van het element de valentie-

elektronen voorgesteld als stippen. Gepaarde elektronen die niet in een binding betrokken zijn, een 

niet gebonden elektronenpaar genoemd, worden als een koppel stippen en vaak als een streepje 

voorgesteld.  

- Voorbeeld: P (groep Va, 5 valentie-elektronen waarvan 2 gepaard: een niet gebonden 

elektronenpaar) en S (groep VIa, 6 valentie-elektronen waarvan 4 twee aan twee gepaard: 2 

niet gebonden elektronenparen) 

 

 

3.3 DE COVALENTE BINDING  

 

De covalente binding is het type binding dat optreedt tussen atomen in moleculen en in poly-

atomische ionen (meer hierover in §3.4.3). We bekijken het voorbeeld van een molecule waterstofgas. 

 

Een waterstofgasmolecule is diatomisch: H2 bestaat uit twee covalent gebonden H atomen. Deze 

molecule is stabieler dan twee afzonderlijke (geïsoleerde) H atomen. Dit betekent dat de energie van 

H2 kleiner is dan de som van de energieën van de niet-gebonden H atomen en dat het energie kost om 
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de binding tussen de H atomen te breken. Het verschil in energie tussen de energie-inhoud van het H2 

molecule en de energie-inhoud van de H atomen op oneindige afstand van elkaar, noemen we de 

bindingsenergie. Deze bedraagt 458 kJ mol-1. 

 

Experimenteel vindt men dat de elektronendichtheid tussen de twee H kernen in het H2 molecule 

hoger is dan de som van de elektronendichtheden van de afzonderlijke H atomen op diezelfde afstand 

van hun kernen. Men kan dus van een elektronenophoping tussen de kernen spreken. Hierbij staat als 

het ware elk H atoom zijn elektron ter beschikking om het in gemeenschap te delen met zijn 

bindingspartner, het andere H atoom. Theorie en experimenten wijzen erop dat de twee elektronen 

tegengestelde spin hebben en dus een elektronenpaar vormen.  

 

In de Lewisvoorstelling kunnen we de vorming van deze binding als volgt weergeven: 

 

 
 

Aangezien na de moleculevorming de twee elektronen gemeenschappelijk zijn voor beide 

waterstofkernen, kan men formeel aan beide H atomen in het molecule de edelgasconfiguratie van He 

toekennen.  

 

Wanneer, zoals hier, een chemische binding ontstaat tussen twee atomen door het vormen van een 

gemeenschappelijk elektronenpaar spreekt men van een covalente binding. In het geval er meer dan 

één elektronenpaar gemeenschappelijk gesteld wordt, leidt dit tot een tweevoudige of drievoudige 

covalente binding (meer hierover in §3.3.1).  

 

3.3.1 Lewisstructuren 

 

Als er covalente bindingen tussen atomen optreden, dan kan men de eenheden die zo ontstaan 

(moleculen, poly-atomische ionen) voorstellen door Lewisstructuren die tonen hoe de atomen in die 

eenheden onderling aan elkaar gebonden zijn en waarop alle valentie-elektronen aangegeven zijn.  

 

Voor de constructie van deze Lewisstructuren vertrekken we van de molecuulformule en bepalen we 

het totaal aantal valentie-elektronen als de som van de valentie-elektronen van alle atomen in een 

molecule aanwezig. We bekijken als voorbeelden water (molecuulformule H2O), koolstofdioxide 

(molecuulformule CO2), chloorzuur (molecuulformule HClO3), distikstof (molecuulformule N2) en ethyn 

(molecuulformule C2H2) . 

- Voorbeelden:  

- a) in een molecule H2O, met 1 valentie-elektron voor H en 6 valentie-elektronen 

voor O, zijn er in het totaal 2⨯1 + 1⨯6 = 8 valentie-elektronen 

- b) In CO2 zijn er 4 + 2⨯6 = 16 valentie-elektronen te verdelen 

- c) HClO3  aantal valentie-elektronen: 1 + 7 + 3⨯6 = 26 

- d) N2   aantal valentie-elektronen: 2⨯5 = 10 

- e) C2H2 aantal valentie-elektronen: 2⨯4 + 2⨯1 = 10 
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Vervolgens worden de atomen in een tweedimensionaal patroon geplaatst waarin zichtbaar wordt 

welke atomen covalent aan elkaar gebonden zijn (het bindingspatroon).  

Elk van die (enkelvoudige) covalente bindingen wordt gevormd door 2 van de valentie-elektronen in 

een bindend elektronenpaar.  

- Voorbeelden: 

- a) met 2 covalente bindingen: 2⨯2=4 valentie-elektronen 

verbruikt en dus 8–4=4 valentie-elektronen nog te verdelen. Dit komt neer op 

4:2=2 elektronenparen. In deze voorstelling zijn beide H omringd door 2 

elektronen en is O omringd door 4 elektronen. 

 

- b)   met 16–4=12 valentie-elektronen nog te verdelen (12:2=6 

elektronenparen nog te plaatsen)  

 

 

- c)  (26–8=18) 18:2=9 elektronenparen nog te plaatsen 

 

- d)   (10–2=8) 8:2=4 elektronenparen nog te plaatsen 

 

- e)    (10–6=4) 4:2=2 elektronenparen nog te plaatsen 

De valentie-elektronen die dan nog overblijven, worden zodanig verdeeld dat alle atomen 

(uitgezonderd H, omringd door maximum 2 elektronen) omringd worden door 8 valentie-elektronen 

zodat zij de octetconfiguratie bereiken. De elektronen die op dat moment toegevoegd worden, kunnen 

als bindende elektronenparen in meervoudige covalente bindingen of als niet gebonden 

elektronenparen voorkomen. Bij deze verdeling worden eerst de buitenste atomen van de 

Lewisstructuur bediend en werken we van buiten naar binnen toe. 

- Voorbeelden: 

- a)  beide H atomen hebben de maximale omringing bereikt; de 4 

overgebleven valentie-elektronen worden als niet gebonden elektronenparen bij 

O geplaatst zodat O nu omringd is door 8 valentie-elektronen en de octetstructuur 

van Ne bereikt. 

- b) Met de 12 overgebleven valentie-elektronen kunnen 6 elektronenparen 

gevormd worden die als niet gebonden elektronenparen bij beide O geplaatst 

kunnen woren om een omringing door 8 valentie-elektronen te bekomen. Nu is C 

slechts door de 2 bindende elektronenparen, 4 valentie-elektronen dus, omringd: 

 
Door nu 2 elektronenparen te verplaatsen om een dubbele binding te vormen 

tussen C en O kunnen zowel C als beide O door 8 valentie-elektronen omringd 

worden:     
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- c)   H heeft de maximale omringing bereikt; we kennen nu niet 

gebonden elektronenparen toe aan elke O tot aan de octetstructuur: 

   
met de 8 elektronenparen die we hiervoor nodig hebben (2 voor het O atoom 

tussen H en Cl en 6 voor de andere O atomen) hebben we nu in het totaal 11 

elektronenparen geplaatst. Het laatste elektronenpaar kan nu als niet gebonden 

elektronenpaar aan Cl toegekend zodat ook Cl nu de octetconfiguratie bereikt. Een 

geldige Lewisstructuur van chloorzuur is dus: 

 
 

- d)   door een niet gebonden elektronenpaar aan elk N atoom toe 

te kennen en 2 bindende elektronenparen te gebruiken voor de vorming van een 

drievoudige covalente binding tussen de twee N-atomen, bereiken beide N de 

edelgasconfiguratie van Ne. 

 

- e)     beide H-atomen hebben met een enkelvoudige 

covalente binding de edelgasconfiguratie van He bereikt. Door 2 extra bindende 

elektronenparen te plaatsen tussen de C atomen, ontstaat een drievoudige 

covalente binding waarbij beide C de edelgasconfiguratie van Ne kunnen bereiken.  

 

In poly-atomische ionen zijn atomen covalent gebonden zodat we ook hiervoor Lewisstructuren 

kunnen construeren. In het geval van een poly-atomisch, negatief geladen ion moeten bij het totaal 

aantal valentie-elektronen van alle atomen ook de elektronen geteld die aanleiding geven tot de 

negatieve lading. In het geval van een positief geladen ion moet het totaal aantal valentie-elektronen 

verminderd worden met het aantal elektronen dat aanleiding geeft tot de positieve lading.  

 

- Voorbeeld: sulfaat (
−2

4SO ) 

- −2
4SO  aantal valentie-elektronen 6 + 4⨯6 + 2 = 32 en dus 16 elektronenparen.  

aantal elektronenparen nog te plaatsen: 16-4 = 12. Rond elk O atoom 

kunnen nog 3 niet gebonden elektronenparen geplaatst.  
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Nu zijn alle valentie-elektronen geplaatst. Tot slot komt de negatieve 

lading van het sulfaation rechtsboven en buiten vierkante haken rond de volledige 

Lewisstructuur. 

 

- De Lewisstructuren van het waterstoffosfaation (
−2

4HPO  1+5+ 4⨯6 +2 = 32 

valentie-elektronen) en van het ammoniumion (
+
4NH  5+4 -1 = 8 valentie-

elektronen) kunnen op analoge wijze geconstrueerd. 

 
 

 

 

 

3.3.2 De elektronegatieve waarde van een atoom 

 

Wanneer een covalente binding ontstaat tussen twee atomen van verschillende elementen, zal een 

van de twee atomen het bindend elektronenpaar meer naar zich toe trekken. De elektrische 

wisselwerking van het elektronenpaar met beide atomen is immers verschillend. De elektronegatieve 

waarde (EN) van een atoom vertolkt de neiging van dit atoom om in een covalente binding het 

bindingselektronenpaar naar zich toe te trekken. 

Een tabel van elektronegativiteitswaarden werd op theoretische basis opgesteld door L. Pauling. Het 

meest elektronegatieve element (F)  krijgt hier de waarde 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 3 - CHE Chemische binding 3-7 

 

 

3.3.3 Polaire en apolaire moleculen 

 

3.3.3.1 Dipoolmoment 

 

Hoe groter het verschil in elektronegatieve waarde tussen twee atomen, hoe meer het bindend 

elektronenpaar verschoven is naar het atoom met de grootste elektronegatieve waarde. Bij een 

verschil in elektronegatieve waarde ontstaan deelladingen op de atomen: we zeggen dat de binding 

polair is.  

- Voorbeeld: Cl (EN = 3.0) is meer elektronegatief dan H (EN = 2.1): het pijltje duidt op de 

verschuiving van het bindingselektronenpaar in HCl.  

 
In het diatomische molecule HCl resulteert het verschil in elektronegatieve waarde tussen Cl en H in 

een negatieve deellading δ- op Cl en een positieve deellading δ+ op H. Een deellading is een fractie van 

de elementaire lading (zie §2.1.1). 

Zo een molecule vormt een elektrische dipool waaraan een elektrisch dipoolmoment geassocieerd is. 

Dit dipoolmoment ( ) is voor te stellen als een vector gericht langs de verbindingslijn tussen de twee 

kernen, gaande van het minst naar het meest elektronegatieve atoom. 

 
De vectorgrootte hangt af van de grootte van de (deel)lading op één van de atomen en van de afstand 

tussen de atoomkernen. Deze grootte is een maat voor de polariteit van het diatomische molecule.  

 

3.3.3.2 Polair – Apolair  

 

Homonucleiare diatomische moleculen zijn gelijksoortige stoffen en zijn dus apolair: de binding tussen 

identieke atomen is immers apolair.  

 

Heteronucleaire diatomische moleculen (diatomische verbindingen) zijn polair. Verder zijn alle ionaire 

verbindingen polair. 

 

Voor een poly-atomisch molecule kan men aan elk van de bindingen een dipoolmoment toekennen. 

De vectoriële som van al deze dipoolmomenten geeft als resultaat het totale dipoolmoment van het 

molecule. Indien het totale dipoolmoment niet nul is ( ) zeggen we dat het molecule polair is. 

Soms is het totale dipoolmoment gelijk aan nul, hoewel de onderscheiden bindingen polair zijn. Het 

molecule is dan apolair. 

 

Poly-atomische moleculen hebben een welbepaalde ruimtelijke structuur. In de Lewisvoorstelling, die 

vlak is, wordt deze niet weergegeven. De afstoting tussen de valentie-elektronen (covalente bindingen, 

niet gebonden elektronenparen) leidt tot een ruimtelijke ordening van atoomkernen op posities die 

overeenkomen met minimale energie.  
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In het geval van methaan toont de Lewisvoorstelling volgende ‘vlakke’ structuur op papier:  

 
In werkelijkheid bevindt het C-atoom zich in het centrum van een regelmatige tetraëder gevormd door 

de 4 H-atomen. In deze tetraëder zijn de bindingshoeken gelijk aan 109°28’.  

 
 

De vier C-H bindingen zijn polair, maar de som van de dipoolmomenten van de vier bindingen, 

georiënteerd naar de hoekpunten van een regelmatige tetraëder, is nul. Methaan is dus apolair. 

 

Meer algemeen beschouwt men ook die moleculen waarin de verschillende bindingsdipoolmomenten 

klein zijn, als apolaire moleculen, zelfs wanneer het totale dipoolmoment niet exact nul is. 

Koolwaterstoffen waarin weinig polaire C-H bindingen optreden, zijn hiervan typische voorbeelden. 

 

Voorbeelden van polaire moleculen die een belangrijk resulterend dipoolmoment hebben, zijn H2O en 

NH3: 

   

 

 

 

 

 

         

        

 

  trigonale structuur (gebogen)             piramidale structuur         

 

In deze moleculen heffen de verschillende bindingsdipoolmomenten elkaar niet op, waardoor men 

een totaal dipoolmoment heeft langs de bissectrice van de bindingshoek in H2O en langs de as van de 

piramide in NH3. 

 

3.4 DE IONBINDING 
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De ionbinding is een elektrostatische binding tussen tegengesteld geladen ionen.  

 

3.4.1 Vorming van ionen 

 

Positieve ionen zijn atomen (of groepen van atomen) die een elektronentekort hebben, negatieve 

ionen zijn atomen (of groepen van atomen) die een teveel hebben aan elektronen ten opzichte van 

het neutrale atoom. 

 

Experimenteel heeft men vastgesteld dat bepaalde stoffen, zoals NaCl, in gesmolten toestand de 

elektrische stroom geleiden. Deze eigenschap, essentieel in verband te brengen met de aanwezigheid 

van geladen deeltjes in de vloeistof, deed veronderstellen dat in die stoffen bindingen bestaan op basis 

van Coulomb-attractie tussen positieve en negatieve ionen, in geval van NaCl tussen Na+ en Cl-.  

 

Dit bindingstype komt tot stand tussen atomen met een groot verschil in elektronegativiteit, zoals in 

NaCl (EN(Na) = 0.9; EN(Cl) = 3.0).  

 

De vorming van het positieve natriumion kan men met Lewissymbolen als volgt voorstellen:  

Na•         →        Na+  +  1 e- 

[Ne]3s1             [Ne] 

Een natriumion heeft dus een elektron minder dan het neutrale atoom en evenveel protonen als het 

neutrale atoom. Dit resulteert netto in een positieve lading en wordt aangeduid door een positief 

teken rechts boven het symbool. Het Na+-ion heeft de octetstructuur van Ne. Een positief geladen ion 

wordt een kation genoemd. 

 

De vorming van het negatief geladen chloride-ion zou men dan kunnen voorstellen als: 

  +   1 e-  →        -  

 

[Ne]3s2 3p5 [Ar] 

Het chloride ion heeft, door een elektron op te nemen, de edelgasconfiguratie van Ar bereikt. Een 

negatief geladen ion wordt een anion genoemd. 

 

3.4.2 Energetische aspecten 

 

Beschouwen we nu vanuit energetisch standpunt de vorming van positieve en negatieve ionen, zoals 

hierboven schematisch werd weergegeven. 

 

Om atomen in positieve ionen om te zetten, is er energie nodig: men moet immers negatieve deeltjes 

(elektronen) onttrekken aan de invloed van de positief geladen kern. De energie die nodig is om het 

zwakst gebonden elektron te onttrekken aan een neutraal atoom in de gasfase, noemt men de eerste 

ioniseringsenergie (IE1). De eenheid waarin de ioniseringsenergie meestal wordt uitgedrukt, is de 

elektronvolt. Nu is 1 eV de energie die een elektron, met een lading van 1.602 10-19 C, verkrijgt wanneer 

het over een potentiaalverschil van 1 V wordt versneld (1 eV = 1.602 10-19 C ⨯ 1 V = 1.602 10-19 J). Voor 

bijvoorbeeld Na bedraagt IE1 5.14 eV/atoom, wat overeenkomt met 496 kJ mol-1 (1 eV/atoom = 1.602 

10-19 J/atoom = 1.602 10-19 ⨯ 6.022 1023 J mol-1 =  96.5 kJ mol-1). 
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Volgende grafiek geeft de eerste ioniseringsenergie weer in functie van het atoomnummer. We 

merken op dat doorheen het periodiek systeem de ioniseringsenergie maxima vertoont voor de 

edelgassen, wat in verband mag gebracht worden met de hoge stabiliteit van de edelgasconfiguratie.  

 

 
 

Het is mogelijk om aan een atoom dat al eenmaal geïoniseerd is, nog meer elektronen te onttrekken. 

De processen die leiden tot ionen met een hogere positieve lading, vragen een steeds hogere energie 

(ook wel tweede, derde ioniseringsenergie genoemd), omdat de aantrekkingskracht van de kern op de 

resterende elektronen toeneemt.  

 

De vorming van een eenmaal negatief geladen ion is vaak energetisch voordelig, m.a.w. de energie van 

het ion is lager dan deze van het neutrale atoom in de gasfase. De energie die vrijkomt bij het opnemen 

van een elektron door een atoom in de gasfase noemt men de elektronenaffiniteit (EA1). Voor Cl 

bedraagt deze waarde 349 kJ mol-1.  

Stoffen waarin ionbindingen aanwezig zijn, zoals NaCl, komen bij kamertemperatuur in vaste toestand 

voor en hebben een hoog smeltpunt (801°C in het geval van NaCl). De ionen zullen ruimtelijk zo 

geordend zijn dat de Coulomb interacties, elektrostatische wiselwerkingen tussen geladen deeltjes, 

een maximale stabilisering tot gevolg hebben. Dit geeft aanleiding tot een karakteristieke ionstapeling, 

bepaald door de relatieve ionladingen en ionstralen. In het geval van NaCl is de afstand van de 

positieve natriumionen tot de zes omringende chloride-ionen gelijk is. Het is daardoor onmogelijk te 

bepalen aan welk van de omringende Cl- ionen het Na+ ion ‘oorspronkelijk’ gebonden was. Een NaCl 
kristal moet dus gezien worden als opgebouwd uit regelmatig geordende Na+ en Cl- ionen, en niet uit 

geordende Na+Cl- ionparen. Zo een opbouw die we in alle ionaire kristallen terugvinden (met mogelijk 

andere aantallen omringende tegenionen) noemen we een ionrooster. 

 

3.5 DE METAALBINDING  

 

X-stralendiffractie in metalen toont aan dat een vast metaal opgebouwd is uit atomen die volgens een 

regelmatig patroon in de ruimte geordend zijn: een metaalrooster. Deze structuur kan niet van het 

ionroostertype zijn (met positieve en negatieve ionen), aangezien hier de samenstellende atomen 

allemaal dezelfde elektronegativiteit vertonen.  
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De samenstellende entiteiten van het metaalrooster zijn positieve metaalionen die ontstaan doordat 

de atomen sommige van hun valentie-elektronen vrijlaten. Deze elektronen kunnen zich vrij doorheen 

het hele rooster bewegen en zo de metaalionen aan elkaar “lijmen”. Dit type van binding noemt men 
de metaalbinding. De vrije valentie-elektronen zijn hierbij verantwoordelijk voor de hoge elektrische 

geleidbaarheid. 

 

3.6 VERBAND INTERMOLECULAIRE KRACHTEN – OPBOUW VAN DE MATERIE 

 

3.6.1 Van der Waalskrachten 

 

Tussen moleculen bestaan zwakke aantrekkingskrachten van elektrostatische aard, die men de Van 

der Waalskrachten noemt. Hiermee komt een energie overeen die kleiner is dan 40 kJ mol-1.  Dit 

betekent dat bij kamertemperatuur op deze basis geen nieuwe stabiele entiteiten gevormd worden, 

m.a.w. er treedt geen binding op. 

De meeste enkelvoudige stoffen en veel moleculaire verbindingen zijn, niettegenstaande de Van der 

Waalskrachten tussen de atomen of moleculen waaruit deze stoffen zijn opgebouwd, bij 

kamertemperatuur gasvormig of vloeibaar, d.w.z. dat ze vrij kunnen bewegen t.o.v. elkaar. 

 

Interacties die zwakker zijn dan chemische bindingen kunnen een belangrijke rol spelen in de 

eigenschappen en het gedrag van stoffen. Van der Waalskrachten nemen toe met stijgende 

molecuulmassa. Dat kan verklaren waarom methaan, CH4, bij kamertemperatuur en atmosferische 

druk een gas is, terwijl tetrachloorkoolstof, CCl4, onder dezelfde omstandigheden van druk en 

temperatuur, een vloeistof is. Immers, hoe groter de intermoleculaire interacties, hoe meer energie 

het kost om de moleculen van elkaar te verwijderen. Dit komt tot uiting bij vergelijking van het 

kookpunt bij 1 atmosfeer van CCl4, 76.8°C, met dat van CH4, -164°C. 

 

3.6.2 Waterstofbruggen 

 

Een bijzonder type van zwakke aantrekkingskrachten tussen moleculen komt voor bij moleculen waar 

H-atomen gebonden zijn aan kleine, zeer sterk elektronegatieve atomen (F, O en N), bijvoorbeeld HF, 

H2O, NH3…  
Deze moleculen oriënteren zich t.o.v. elkaar, niet alleen ten gevolge van elektrostatische 

wisselwerkingen (de Van der Waalsinteracties), maar ook doordat een zeer speciale wisselwerking 

optreedt tussen de moleculen, waarbij een H-atoom van een molecule interageert met het 

elektronegatieve atoom van een naburig molecule en zo een brug vormt tussen de twee moleculen.  

Deze interactie wordt dan ook waterstofbrug genoemd. Deze zwakke interactie wordt dikwijls 

aangeduid met een stippellijn.  

Het is toe te schrijven aan deze interacties dat de kookpunten van deze stoffen veel hoger liggen dan 

kan verwacht worden op basis van de Van der Waalskrachten alleen.  
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Zo ligt het kookpunt van H2O veel hoger dan dat van H2S en H2Te, die nochtans een veel hogere 

molecuulmassa hebben.  



  

 3 - CHE Chemische binding 3-13 

3.7 FORMULEVORMING 

 

3.7.1 Verbindingen met overwegend ionkarakter 

3.7.1.1 Binaire verbindingen  

 

Regels voor: 

1. Vorming van het kation 

▪ Voor de meeste metalen van de hoofdgroepen van het periodiek systeem, duidt het 

nummer van de groep de positieve lading aan van hun ionen.  

- Voorbeeld:  

Na  groep  I Na+ 

Ca  groep II Ca2+ 

Al  groep III Al3+ 

▪ Een reeks metaalionen, vooral uit de nevengroepen van het periodiek systeem, kunnen 

met verschillende ladingen in verbindingen optreden. 

- Voorbeeld: 

Fe  Fe2+ en Fe3+ 

Cu  Cu+ en Cu2+ 

 

2. Vorming van het anion 

▪ Voor de niet-metalen, rechts in het periodiek systeem, wordt de absolute waarde van de 

negatieve lading gevonden door van 8 het groepsnummer af te trekken. 

- Voorbeeld: 

Cl  groep  VII 8-7 = 1   Cl- 

I  groep  VII 8-7 = 1   I- 

O  groep  VI 8-6 = 2   O2- 

 

3. Combinatie van kationen met anionen  

 

Een stof is steeds elektrisch neutraal. Het aantal positieve ladingen moet dus gelijk zijn aan het 

aantal negatieve ladingen. Het kleinste gehele getal waarmee men de ladingen moet 

vermenigvuldigen, komt als index, rechts onder het symbool, in de formule. 

 

- Voorbeelden: (meer over de naam in hoofdstuk 7) 

 

naam verbinding elementen in de verbinding kation anion formule-eenheid 

natriumchloride Na en Cl Na+ Cl- NaCl 

calciumchloride Ca en Cl Ca2+ Cl- CaCl2 

aluminiumoxide Al en O Al3+ O2- Al2O3 

koper(I)sulfide Cu en S Cu+ S2- Cu2S 

koper(II)sulfide Cu en S Cu2+ S2- CuS 
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3.7.1.2 Verbindingen met poly-atomische ionen 

 

In de formule wordt het poly-atomisch ion tussen haakjes geschreven als de index groter is dan 1.  

 

- Voorbeelden: 

 

naam  kation poly-atomisch 

anion 
formule-eenheid 

natriumsulfaat Na+ −2
4SO  Na2SO4 

koper(II)hydroxide Cu2+ OH- Cu(OH)2 

calcium-(bis)diwaterstoffosfaat Ca2+ -
42POH  Ca(H2PO4)2 

 

 poly-atomisch 

kation 
anion formule-eenheid 

ammoniumchloride +
4NH  Cl- NH4Cl 

ammoniumsulfide +
4NH  S2- (NH4)2S 

    

 poly-atomisch 

kation 
poly-atomisch 

anion 
formule-eenheid 

ammoniumfosfaat +
4NH  −3

4PO  (NH4)3PO4 

 

 

3.7.2 Moleculen en poly-atomische ionen 

 

Voor de vorming van moleculen en poly-atomische ionen verwijzen we naar de regels die voor de 

constructie van Lewisstructuren in §3.3.1 aan de hand van een aantal voorbeelden worden toegelicht.  

 

Voor elementen vanaf de derde periode in het periodiek systeem is een omringing van meer dan 8 

elektronen mogelijk. Zonder hier verder op in te gaan, vermelden we alleen dat deze elementen meer 

bindingsmogelijkheden hebben dan de elementen van de tweede periode.  

- Voorbeelden waarin de octetregel niet gevolgd wordt, zijn SF6 en IF7  
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3.8 ZELFSTUDIE-OEFENINGEN 

 

1. Welke van onderstaande ionen hebben een edelgasconfiguratie? 

a. H- 

b. Al3+ 

c. Cu+ 

d. Sc3+ 

e. Br- 

f. Au+ 

2. Welke ionen met kleinste lading (in absolute waarde) en met edelgasconfiguratie kunnen - 

rekening houdend met het soort element - uit volgende atomen gevormd worden? 

a. N 

b. Cr 

c. S 

d. Ce 

e. Rb 

f. P 

3. Wat is het aantal valentie-elektronen in onderstaande atomen? Noteer hun 

elektronenconfiguratie in de grondtoestand volgens de Lewissymboliek. 

a. C 

b. Cl 

c. K 

d. As 

 

4. Schrijf de Lewisstructuur voor elk van onderstaande verbindingen. Neem hierbij aan dat elk 

atoom in de verbinding een edelgasconfiguratie heeft. 

a. CO 

b. CH4O 

c. C2H3Cl 

d. O3 

e. CN- 

f. 

 

CO
3

2−
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5. In onderstaande Lewisstructuurformules zijn de bindende elektronenparen correct 

aangegeven. Vul, waar nodig, de ontbrekende niet-bindende elektronenparen aan. 

a. H – O – O – H 

 

b. 

−





















 =
2

O       

        

OC   O

 

 

c.  += ONO -  

 

d. 

−


























2

O      

       

HP O

       

O      

  

 

e. Cl – Be –  Cl 

 

f. F – B – F                          

       | 

      F 

g.  

        
         

6. Rangschik in elk van onderstaande reeksen de bindingen volgens toenemend ionkarakter. 

a. H–Cl, H–I, H–Br 

b. N–H, As–H, P–H 

c. C–O, O–H, C–Cl 
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7. Welke van onderstaande moleculen zijn polair? (de geometrie is gegeven) 

a. CH3Cl (tetraëder) 

b. SO2 (gebogen, hoek OSO = 120°) 

c. BeH2 (lineair) 

d. HCN (lineair)  

8. Stel een mogelijke verhoudingsformule op van ionverbindingen die de volgende ionen 

bevatten: 

a. Fe3+ en O2- 

b. Mg2+ en OH- 

c. Na+ en 

 

PO
4

3−
 

d. Al3+ en 

 

SO
4

2−
 

e. K+ en HCO3
- 

9. (*) Neem aan dat elk van onderstaande verbindingen uitsluitend uit ionen is opgebouwd, geef 

dan voor elk ion: 

- de lading, 

- de elektronenverdeling op de laatste schil of het edelgas met dezelfde configuratie. 

a. CaH2 

b. KMgF3 

c. SnCl4 

d. Al4O6 

 

10. Welk van beide stoffen heeft het hoogste kookpunt? Verklaar je antwoord. 

a.   

         H           H 

         |            | 

 H – C – O –  C –  H 

         |            | 

         H           H 

of 

         H    H 

         |     | 

  H – C – C – O –  H 

         |     | 

         H    H 

b. 

            CH3 

             | 

 H3C – N 

             | 

            CH3 

of 

        H    H    H      H 

        |     |     |    / 

  H– C – C – C – N 

        |     |     |    \ 

        H    H    H      H 

c. 

  CH4 of C3H8  
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3.9 OPLOSSINGEN ZELFSTUDIE-OEFENINGEN 

 

1. a. H- = 1H + 1e  : 2e 1s2 He-configuratie 

b. Al3+ = 13Al – 3e  : 10e 1s22s22p6 Ne-configuratie 

c. Cu+ = 29Cu – 1e  : 28e [Ar]3d10  

d. Sc3+ = 21Sc – 3e  : 18e [Ne]3s23p6 Ar-configuratie 

e. Br- = 35Br + 1e  : 36e [Ar]3d104s24p6 Kr-configuratie 

f. Au+ = 79Au – 1e  : 78e [Xe]4f145d10  

 

2. a. N 1s22s22p3 + 3e = N3- (Ne-configuratie) 

b. Cr [Ar]3d54s1 – 6e = Cr6+ (Ar-configuratie) 

c. S [Ne]3s23p4 + 2e = S2- (Ar-configuratie) 

d. Ce [Xe]4f26s2 – 4e = Ce4+ (Xe-configuratie) 

e. Rb [Kr]5s1 – 1e = Rb+ (Kr-configuratie) 

d. P [Ne]3s23p3 + 3e = P3- (Ar-configuratie) 

 

3. Voor elementen van de a-groepen van het periodiek systeem komt het aantal valentie-

elektronen overeen met het aantal elektronen op het niveau met grootste n-waarde. (De meer 

naar binnen gelegen niveaus bevatten immers geen gedeeltelijke bezette subniveaus). 

 

a.  C (Z = 6) n=1: 2e 

 n=2: 4e (s2p2) 

 

 

 

4 valentie-elektronen: 

 ●  

● C ● 
● 

   

    
 

 

b.  Cl (Z = 17) n=1: 2e 

 n=2: 8e 

 n=3: 7e (s2p5) 

 

 

7 valentie-elektronen: 

 ● ●  

● Cl ● 

● ● 

 ●  

   
 

 

c.  K (Z = 19) n=1: 2e 

 n=2: 8e 

 n=3: 8e 

 n=4: 1e (s1) 

 

 

1 valentie-elektron: 

        

● K      
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d.  As (z = 33) n=1: 2e 

 n=2: 8e 

 n=3: 18e 

 n=4: 5e (s2p3) 

 

 

5 valentie-elektronen: 

 ● ●  

● As ● 

 ●  
 

4. a.    |C≡O| 

 

(aantal beschikbare elektronen: 1 × 4 + 1 × 6 = 10 elektronen of 5 paren) 

 

 

b. 

H

HOCH

H

−−−

 

 

(4 × 1 + 1 × 4 + 1 × 6)e of 7 paren 

 

c. 

   H                   |Cl  

       \            / 

         C  =  C 

      /            \ 

  H                    H 

 

(3 × 1 + 2 × 4 + 7)e of 9 paren 

 

 

d.      |OOO| −=   of  |OOO| =−  

 

(3 × 6)e of 9 paren  
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e.       |C≡N|- 

 

(1 × 4 + 1 × 5 + 1)e of 5 paren 

 

 

f.  

−















 =−
2

|O |      

        

|OCO|

 

 

(1 × 4 + 3 × 6 + 2)e of 12 paren  

Je kan gemakkelijk nagaan dat, rekening houdend met het aantal beschikbare 

elektronenparen, geen enkele andere verdeling van atomen en/of elektronen aan de 

voorwaarde tot edelgasconfiguratie beantwoordt. 

5. a.   2 H en 2 O atomen bevatten samen 14 (= 2 × 1 + 2 × 6) valentie-elektronen. Hiermee kunnen 

7 elektronenparen gevormd worden. Drie hiervan werden gebruikt om de bindingen tussen 

H en O  te vormen. De 4 (= 7 – 3) resterende elektronenparen zijn niet bindende 

elektronenparen. Deze worden zodanig over de atomen verdeeld dat zij, indien mogelijk, 

een edelgasconfiguratie bekomen: 

 

HOOH −−−  

 

b.  Aantal valentie-elektronen: 1 × 4 + 3 × 6 = 22. Hierbij komen nog de 2 extra elektronen die 

voor de negatieve lading van het ion verantwoordelijk zijn, wat het totaal brengt op 24 

elektronen of 12
2

24
=  elektronenparen, waarvan 8 niet bindende. 

Het is mogelijk deze zo te verdelen dat alle atomen de edelgasconfiguratie bekomen: 

 

−















 =−
2

|O |      

        

|OCO|

 

 



 Chemische binding - OEFENINGEN 

 3 - CHE Chemische binding 3-23 

c.    Aantal valentie-elektronen: 2 × 6 + 1 × 5 = 17. Dit aantal moet met één verminderd worden 

aangezien het ion een lading +1 heeft. Van het totaal van 8 elektronen paren zijn er 5 niet 

bindend. Het is niet mogelijk deze elektronenparen zodanig te verdelen dat álle atomen 

een edelgasconfiguratie bekomen. Hiervoor is immers één elektronenpaar tekort. We 

verdelen de elektronenparen nu zodanig dat zoveel mogelijk atomen een 

edelgasconfiguratie bekomen. Dit levert drie mogelijkheden op: 

 

 +
=− |ONO| ,  +

=− |ONO|  en  +
=− |ONO|  

 

We beschikken nog niet over voldoende gegevens om een keuze tussen deze configuraties 

te verantwoorden. Om symmetrieredenen zouden we de configuratie, waarin beide O-

atomen de edelgasconfiguratie hebben, kunnen verkiezen. 

 

d.    Aantal valentie-elektronen: (1 × 1) + (3 × 6) + (1 × 5) + 2 = 26. Aantal niet bindende 

elektronenparen: 13 – 4 = 9: 

−

























−−

2

|O|

HPO|

|O|

 

e.    Aantal niet bindende elektronenparen: 
2

1
× (2 × 7 + 1 × 2) – 2 = 6. Een berylliumatoom 

heeft in aangeslagen toestand (2s12p1) 2 ongepaarde elektronen: 

|ClBeCl| −−  

f. 

|F|

|FBF| −−

 

g. 

 

                 |O              

NCl| −  

               \ 

              |O|  
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6. a.   Het ionkarakter van een binding stijgt met toenemend verschil in elektronegatieve waarde 

van de bindingspartners. Het atoom met de grootste elektronegatieve waarde bekomt een 

negatieve deellading δ-, het andere atoom een even grote positieve deellading δ+
. 

 

elektronegativiteit H = 2.1 

elektronegativiteit Cl = 3.0 

elektronegativiteit I = 2.5 

elektronegativiteit Br = 2.8 

                                              δ+     δ- 

Grootste ionkarakter:  H – Cl 

                                      δ+    δ-  

Kleinste ionkarakter: H – I 

 

δ+   δ-   δ+  δ-   δ+   δ- 

b.    As – H, P – H, N – H 

 

     δ+  δ-  δ+   δ- δ-  δ+     

c.    C – Cl, C – O, O – H 

 

7. a.    Een polaire molecule heeft een van nul verschillend dipoolmoment. Dit betekent dat de som 

van de dipoolvectoren eveneens van nul verschilt. In CH4 heffen de verschillende CH-

dipoolvectoren elkaar, op grond van de symmetrie van de molecule, op: het dipoolmoment 

van CH4 is nul. 

Vervanging van een H- door een Cl-atoom verbreekt deze symmetrie. Door het verschil in 

elektronegativiteit tussen waterstof en chloor is het dipoolmoment van een C–H-binding 

verschillend van het dipoolmoment van een C–Cl-binding. De som van de vier afzonderlijke 

dipoolmomenten in CH3Cl is verschillend van nul. CH3Cl is een dipool molecule (en dus ook 

een polaire molecule). 

 

b.    Op grond van de niet-lineariteit van de SO2-molecule en op grond van het verschil in 

elektronegativiteit tussen zwavel en zuurstof concluderen we dat SO2 een polaire molecule 

is. 

 

c.  Beide bindingen in BeH2 zijn polair. Hun dipoolmomenten, vectoren van gelijke grootte maar 

tegengestelde richtingen, heffen elkaar op. 

BeH2 is geen polaire molecule. 
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d. Steunend op de elektronegativiteit. van de samenstellende atomen is de ladingsverdeling in 

een HCN-molecule: 

                  δ+        δ-       δ+    

       H  –   C  –   N  

elektronegativiteit :   2.1    2.5    3.0 

 

De dipoolvectoren in H–C en C–N hebben dezelfde richting en zin maar een verschillende 

grootte. Gesommeerd geven ze een van nul verschillend dipoolmoment: HCN is een 

dipoolmolecule. 

 

8. In elke verbinding moeten de ionen in een zodanige verhouding voorkomen dat een elektrisch 

neutrale entiteit ontstaat. 

 

a.    Fe2O3 (2 × 3 – 3 × 2 = 0) 

 

b.    Mg(OH)2 

 

c.    Na3PO4 

 

d.    Al2(SO4)3 

 

e.    KHCO3 

 

9. a. Ca2+ : [Ar] 

 H-    : [He] 

Controle: som van de ladingen moet nul zijn: 1 × 2 + 2 × (-1)= 0, OK. 

 

b. K+      : [Ar] 

 Mg2+ : [Ne] 

 F-      : [Ne] 

Controle: 1 × 1 + 1 × 2 – 3 × 1 = 0, OK. 
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c. Sn4+ : [Kr] 4d10 

 Cl- : [Ar] 

Controle: 1 × 4 – 4 × 1 = 0, OK. 

 

d. Al3+ : [Ne] 

 O2- : [Ne] 

Controle: 4 × 3 – 6 × 2 = 0, OK. 

 

10. a.   Beide verbindingen hebben dezelfde molaire massa. Slechts één ervan bevat een OH-groep. 

Moleculen van deze verbindingen kunnen onderling waterstofbruggen vormen hetgeen tot 

een verhoging van het kookpunt leidt. 

 

b.   Een redenering zoals onder a volgend voor de NH2-groep, leidt tot het besluit dat de laatste 

verbinding het hoogste kookpunt heeft. 

 

c.   De molaire massa van C3H8 is groter dan die van CH4. Op grond van hun samenstelling zijn 

tussen de moleculen van elk van beide verbindingen geen bijzondere interacties, zoals H-

bruggen, te verwachten. Daarom zal de verbinding met de hoogste molaire massa het 

hoogste kookpunt hebben. 



 Chemische binding - OEFENINGEN 

 3 - CHE Chemische binding 27 



 Chemische binding - OEFENINGEN 

 3 - CHE Chemische binding 3-28 

3.10 KLASSIKALE OEFENINGEN 

 

1. Geef van volgende stoffen aan of er covalente en/of ionbindingen in voorkomen.  

2. Is de gegeven formule een molecuulformule of een formule-eenheid? 

3. Teken de Lewisstructuur van de moleculen en, in het geval van een formule-eenheid, de 

Lewisstructuur van de samenstellende ionen. 

4. Ga voor elk van deze stoffen na of ze polair of apolair zijn. 

5. Verklaar het polaire of apolaire karakter van de moleculen in de tabel aan de hand van hun 

geometrie.  

 

formule 
soort 

bindingen 

molecuulformule of 

formule-eenheid 

Lewisstructuur 

 

polair of 

apolair  

geometrie 

 

Cl2 

 

 

     

 

HCl 

 

 

     

 

H2O 

 

 

 

 

 

    

 

NaCl 

 

 

 

 

 

    

 

Mg(OH)2 
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CO2 

 

 

 

 

 

 

    

H3PO4 
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4 KINETIEK EN CHEMISCH EVENWICHT 
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Een chemische reactie is een gebeuren waarbij een of meer stoffen in nieuwe stoffen worden omgezet 

(zie §1.4.1). In dit hoofdstuk bekijken we twee belangrijke aspecten van chemische reacties: 

- chemische kinetiek: waarin we de snelheid van chemische reacties bespreken, 

- chemisch evenwicht: waarbij we onderzoeken in welke mate uitgangsstoffen in 

eindproducten omgezet worden. 

 

4.1 CHEMISCHE KINETIEK 

 

4.1.1 Reactiesnelheid 

 
Kwalitatief zullen we een reactie des te sneller noemen wanneer binnen een bepaald tijdsinterval meer 

deeltjes (atomen, moleculen, ionen) verbruikt of gevormd worden. 

De reactiesnelheid zullen we dus in verband brengen met het aantal mol van de stof dat per 

tijdseenheid verdwijnt of ontstaat. 
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Om dit in meer detail te bestuderen, kunnen we het aantal deeltjes Ni (of mol ni) van een beginproduct 

i uitzetten in functie van de tijd, dit alles bij een constant gehouden temperatuur. 

 

 

 
 

 

Dit blijkt een curve te zijn die start bij een gegeven aantal deeltjes Ni(0) en vervolgens continu daalt tot 

ze een asymptoot nadert evenwijdig met de tijdsas. 

Aangezien de curve meestal geen rechte is, zal het aantal mol dat per tijdseenheid verdwijnt niet 

constant zijn. De reactiesnelheid is een grootheid die meestal verandert met de tijd en op elk ogenblik 

verschillend is. Daarom zullen we ze uitdrukken door de afgeleide te nemen van het aantal deeltjes 

(mol) op het tijdstip t naar de tijd. 

Aangezien het aantal deeltjes beginproduct Ni afneemt in functie van de tijd, laten we de uitdrukking 

voor reactiesnelheid in functie van een beginproduct voorafgaan door een minteken. Reactiesnelheid 

in functie van een eindproduct, waarvan het aantal deeltjes toeneemt in de tijd, wordt door een 

plusteken voorafgegaan. Dit resulteert in een positieve reactiesnelheid in beide gevallen. 

 

v(t) = -  
dNi(t)dt   voor een beginproduct i en v(t) =  

dNj(t)dt   voor een eindproduct j 

 
 

Bekijken we nu de volgende reactie: 

 

2 N2O5     →  4 NO2     +    O2 

 

Uit de stoichiometrie van de reactie blijkt dat per mol O2 die gevormd wordt, 4 mol NO2 gevormd en 2 

mol N2O5 verbruikt worden. Dit betekent dat de reactiesnelheid betrokken op N2O5 twee keer en deze 

op NO2 vier keer zo groot zou zijn als deze betrokken op O2. Om dit intern conflict te vermijden, delen 

we de uitdrukking 
dNidt  door het stoichiometrisch getal νi, numeriek gelijk aan de stoichiometrische 

coëfficiënt en voorafgegaan door een minteken voor een begin- en een plusteken voor een 

eindproduct. 

v(t) =  
1νi dNidt  

 

Om ervoor te zorgen dat de uitdrukking bovendien niet meer afhangt van de omvang van het systeem, 

definiëren we de reactiesnelheid per eenheidsvolume: 
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v(t) =  
1V 

1νi dNidt  

 

Wanneer we werken bij constant volume (wat praktisch automatisch verwezenlijkt is in een 

vloeistoffase of in vast midden), mogen we schrijven: 

 

v(t) =  
1νi d(Ni V⁄ )dt  =  

1νi dCidt  

 

waarin Ci de concentratie is van een stof i (begin- of eindproduct). 

 

4.1.2 Factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden 

 

Experimenteel kan men voor homogene systemen de invloed van veranderlijken zoals bijvoorbeeld 

molaire concentraties en temperatuur op de reactiesnelheid bestuderen. 
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4.1.1.1 Invloed van de molaire concentraties van de reagerende stoffen 

 

Indien we de op het eerste gezicht redelijke hypothese maken dat een reactie pas kan plaatsvinden als 

twee (of meer) deeltjes met elkaar botsen (er moeten immers atomen uitgewisseld worden), dan lijkt 

het logisch dat de reactiesnelheid zal toenemen bij toenemende concentratie(s). 

Voor een reactie zoals: 

 

CH3–CO–CH3 + 3 Br2 + 4 OH- → CH3COO- + 3 H2O + 3 Br- + CHBr3 

 

blijkt als uitdrukking voor de reactiesnelheid op het tijdstip t: 

v = k[CH3COCH3]m [Br2]n [OH-]p 

 

- k is een evenredigheidsfactor: de reactiesnelheidsconstante voor de bestudeerde reactie die 

enkel afhangt van de temperatuur. 

 

- [CH3COCH3], [Br2] en [OH-] zijn de molariteiten van de reagerende stoffen in het 

reactiemengsel op het tijdstip t, 

 

- m, n en p zijn exponenten die experimenteel moeten vastgelegd worden. 

 

In het hoger gegeven voorbeeld blijkt uit experimenten dat m = 1, n = 0 en p = 1, d.w.z. dat in de 

onderzochte concentratiedomeinen en temperatuurgebieden de reactiesnelheid niet beïnvloed wordt 

door de concentratie van Br2. Anderzijds zal bij verdubbelen van de concentratie van aceton 

(CH3COCH3) de snelheid verdubbelen. Ook bij verdubbelen van de OH- concentratie verdubbelt de 

snelheid. 

Over het algemeen leert het experiment ons dat deze exponenten zowel gehele als gebroken getallen 

kunnen zijn, positief of negatief, en dat ze meestal niet gelijk zijn aan de stoichiometrische 

coëfficiënten in de reactievergelijking. 

Het komt voor dat een exponent overeenstemt met de stoichiometrische coëfficiënt. De regel is echter 

dat de exponenten experimenteel moeten bepaald worden en niet uit de stoichiometrische 

vergelijking mogen overgenomen worden. 

 

Voor bovenstaande reactie is de reactiesnelheidsvergelijking dus 

 

v(t) = k[CH3COCH3]1 [OH-]1 

 

waarbij v ondermeer kan uitgedrukt worden als volgt: 
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v = - 𝑑[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝐶𝐻3]𝑑𝑡  = - 
13 

𝑑[𝐵𝑟2]𝑑𝑡  = - 14 
𝑑[𝑂𝐻−]𝑑𝑡  = 

13 
𝑑[𝐵𝑟−]𝑑𝑡  

 

Men noemt de globale orde van de reactie de som van de exponenten in de snelheidsvergelijking. In 

dit geval bedraagt de globale orde dus 2. 

Per betrokken product wordt de orde gegeven door de bijhorende exponent. De reactie is dus van de 

eerste orde in aceton en van de eerste orde in het hydroxide-ion. De orde van de reactie houdt verband 

met het reactiemechanisme: het microscopisch proces van opeenvolgende effectieve botsingen die 

bij een chemische reactie betrokken zijn.  

 

4.1.1.2 Invloed van de temperatuur 

 

Temperatuurstijging doet de reactiesnelheid toenemen. Deze invloed blijkt zeer belangrijk te zijn en 

ook sterk af te hangen van het reactietype. Kwalitatief kan men vaststellen dat de reactiesnelheid voor 

veel reacties toeneemt met een factor 2 à 3 bij een temperatuurstijging van 10 graden vanaf 

kamertemperatuur en bij een stijging van 100 graden met een reusachtige factor 210 à 310. 

Om deze invloed te verklaren, moeten we dieper ingaan op het microscopische reactiegebeuren: het 

reactiemechanisme. 

Indien de reactie slechts van de frequentie van de botsingen zou afhangen, indien m.a.w. elke botsing 

tussen de geschikte deeltjes tot reactie zou leiden, zou de experimenteel gevonden reactiesnelheid 

aanzienlijk groter moeten zijn. Dit leidt ertoe de hypothese in te voeren, door verdere beschouwingen 

bevestigd, dat er slechts een reactie optreedt indien de deeltjes die bij de botsing betrokken zijn, een 

minimum aan totale kinetische energie bezitten.  

 

Een verzameling deeltjes bezit bij een bepaalde temperatuur een zekere totale kinetische energie. Dit 

betekent niet dat elk deeltje uit de verzameling dezelfde kinetische energie heeft: er is een zekere 

verdeling van de kinetische energie rond de meest waarschijnlijke kinetische energie, zodat zowel 

deeltjes met een lagere als met een hogere kinetische energie in de verzameling voorkomen. Deze 

verdeling van de kinetische energie over de verschillende deeltjes gehoorzaamt aan de verdelingswet 

van Boltzmann. In de volgende figuur zie je de verdeling voorgesteld voor een populatie deeltjes bij 

twee verschillende temperaturen. 
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De figuur toont dat bij een hogere temperatuur de meest waarschijnlijke kinetische energie hoger is 

(vergelijk E1 bij T1 met E2 bij T2). Bovendien blijkt dat er, bij een willekeurig gekozen waarde voor de 

kinetische energie (Ei) meer deeltjes een kinetische energie E > Ei zullen hebben bij de hogere dan bij 

de lagere temperatuur. 

Bij hogere temperatuur is de gemiddelde snelheid van de deeltjes groter. Het aantal botsingen per 

tijdseenheid zal bijgevolg ook toenemen. Het toenemen van het aantal botsingen is echter 

onbelangrijk om de stijging in reactiesnelheid te verklaren. Een ander, veel belangrijker fenomeen 

treedt hier op. 

Men neemt aan dat bij een effectieve botsing tussen reagerende deeltjes een tussenvorm moet 

ontstaan, geactiveerd complex genaamd, met een grotere potentiële energie dan de som van de 

potentiële energieën van de beginproducten. In deze toestand zijn de te breken bindingen al 

gedeeltelijk verbroken en de te vormen bindingen al gedeeltelijk gevormd. Dit geactiveerd complex 

kan uiteenvallen in eindproducten met een potentiële energie groter dan of kleiner dan deze van het 

geactiveerd complex. 

 

- Voorbeeld: 

    A + B – C →  A…B…C →  A – B + C 

 

Volgende figuur schetst een mogelijk verloop van de potentiële energie tijdens de reactie. 
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- Eb en Ee zijn de som van de potentiële energieën van de begin- respectievelijk 

 eindproducten 

- Ec is de potentiële energie van het geactiveerd complex 

- ∆E = Eb – Ee is de energie die vrijkomt bij de reactie A + BC → AB + C 

- Ea is de activeringsenergie van de reactie A + BC → AB + C 

- E’a is de activeringsenergie voor de reactie AB + C → A + BC  

 (dit is de omgekeerde reactie) 

 

De energie, nodig voor de vorming van het geactiveerd complex, de activeringsenergie Ea = Ec – Eb, 

wordt gehaald uit de kinetische energie van de botsende, reagerende deeltjes. De totale kinetische 

energie van deze deeltjes moet minstens gelijk zijn aan Ea om tot reactie te kunnen overgaan. 

 

Daar bij stijgende temperatuur de fractie deeltjes, die een bepaalde kinetische energiewaarde 

overschrijden, toeneemt, zal dus ook de reactiesnelheid vergroten. 

 

Samenvattend kunnen we besluiten dat verhoging van temperatuur leidt tot verhoging van de 

reactiesnelheid dankzij de toename van de gemiddelde kinetische energie van de reagerende deeltjes. 

 

Bij verdere studie heeft men ontdekt dat deze activeringsenergie vaak aanzienlijk kleiner is dan de 

energie die nodig is om de nodige bindingen te breken. Dit betekent dat de energiedaling die gepaard 

gaat met de reeds gedeeltelijk gevormde bindingen in rekening gebracht mag worden.  
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Een verder inzicht in de chemische reactie krijgt men door de vast te stellen dat de waarschijnlijkheid 

van meer-deeltjes-botsingen sterk afneemt naarmate er meer deeltjes in een botsing betrokken zijn, 

m.a.w. de kans dat vier deeltjes gelijktijdig met elkaar botsen is zo klein dat dit soort botsingen niet 

wezenlijk tot de reactie kunnen bijdragen. Nochtans blijkt uit de stoichiometrie van bepaalde reacties 

dat eventueel heel wat moleculen nodig zijn om de eindproducten te vormen (zoals in het voorbeeld 

in 4.1.2.1). 

Hiermee rekening houdend kan men besluiten dat elke chemische reactie slechts tot stand kan komen 

dankzij een welbepaalde en noodzakelijke opeenvolging van zeer eenvoudige stappen, elementaire 

reacties. Elementaire reacties stemmen overeen met het spontaan uiteenvallen van voldoende 

energierijke deeltjes of botsingen tussen twee of drie deeltjes. We spreken van uni-, bi-, of 

trimoleculaire elementaire reacties. Het geheel van deze opeenvolgende stappen, noemen we een 

reactiemechanisme.  

 

- Voorbeeld: Voor de reactie met stoichiometrische vergelijking  

2 NO2 + F2 → 2 NO2F , blijkt uit experimentele gegevens dat de snelheidsvergelijking de 

volgende is: 

 

v(t) = - 
12 

𝑑[𝑁𝑂2]𝑑𝑡  = k[NO2][F2] 

 

Merk het verschil op tussen de exponenten in de snelheidsvergelijking en de 

stoichiometrische coëfficiënten. Het betreft hier dus geen elementaire reactie. 

Experimentele studie wijst uit dat het reactiemechanisme uit een opeenvolging van volgende 

twee bimoleculaire elementaire stappen bestaat: 

 

(1) NO2 + F2 → NO2F  +  F 

(2) F + NO2   → NO2F 

 

Voor chemische reacties die zelf elementaire reacties zijn, geldt dat de exponenten in de 

snelheidsvergelijking overeenkomen met de stoichiometrische coëfficiënten. Ze stemmen immers 

overeen met reële botsingen. 

- Voorbeeld: In het bovenstaande voorbeeld is de reactiesnelheid van de afzonderlijke stappen 

dus gegeven door volgende snelheidsvergelijkingen waarin de exponenten overeenkomen 

met de stoichiometrische coëfficiënten: 

v1 = k1 [NO2][F2]  

v2 = k2 [NO2][F]. 

 

4.1.1.3 Versnellen van de reactie 
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Een katalysator is een stof die, zonder zelf tijdens de reactie verbruikt te worden, de reactiesnelheid 

sterk vergroot door de reactie langs een ander reactiepad te laten verlopen. Typisch is dat hij aan de 

nieuwe reactie wel actief deelneemt maar in een volgende stap ook weer vrijkomt. Een katalysator 

laat de omzetting gebeuren via een ander reactiemechanisme met een lagere activeringsenergie, 

zoals vereenvoudigd geïllustreerd in volgende schets. Hierdoor wordt het evenwicht sneller bereikt 

maar wordt de evenwichtsligging niet beïnvloed (meer hierover in §4.2). 

 

 

Indien de reactie doorgaat in een heterogeen systeem, dus tussen stoffen in verschillende fasen (zoals 

het aantasten van een metaal door een zuur), moeten we er rekening mee houden dat de reactie zal 

plaatsgrijpen aan het scheidingsoppervlak (of contactoppervlak) van de verschillende fasen. De 

reactiesnelheid zal dus toenemen als we dit contactoppervlak vergroten door bijvoorbeeld de vaste 

stof, die aan de reactie deelneemt, fijner te verdelen. 

 

De verschillende factoren (concentratie, temperatuur, katalyse en ook licht) die de reactiesnelheid in 

homogene systemen beïnvloeden, kunnen dit ook doen in een heterogeen systeem. 

 

4.2 CHEMISCH EVENWICHT 

 

Experimenteel stelt men vast dat bij veel reacties, op het ogenblik dat de samenstelling van het 

reactiemengsel niet meer verandert, nog eindige hoeveelheden van alle begin- en eindproducten, 

aanwezig zijn: zulke reacties noemen we evenwichtsreacties. 

 

4.2.1 Homogene evenwichtsreacties 
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4.2.1.1 Evenwichtsconstante 
 v2  

A + B      C + D v1 

 

We bekijken een evenwichtsreactie waarbij v1 en v2 de snelheden zijn van de naar rechts respectievelijk 

naar links lopende reactie. 

Verder nemen we aan dat beide reacties elementaire bimoleculaire reacties zijn. Aangezien we te 

maken hebben met elementaire reactiestappen, kunnen we de snelheden uitdrukken als 

 

v1 = k1[A][B]   en     v2 = k2[C][D] 

 

Indien de reactie start met uitsluitend A en B in het mengsel, zal bij aanvang de snelheid van de reactie 

naar links nul zijn, v2 = 0.  

Naarmate A en B reageren, zullen de concentraties van C en D groter worden zodat v2 toeneemt. 

Tegelijkertijd zal v1 afnemen naarmate A en B omgezet worden en hun concentraties dus dalen.  

Op een bepaald ogenblik zullen beide snelheden aan elkaar gelijk worden, d.w.z. voor elke A en B die 

verdwijnen door de reactie naar rechts, worden door de omgekeerde reactie evenveel A en B gevormd. 

Hetzelfde geldt voor C en D. Globaal verandert de samenstelling van het mengsel dus niet meer en we 

zeggen dat de reactie in evenwicht is.  

De onderstaande figuur geeft een kwalitatief beeld van het verloop van reactiesnelheden in functie 

van de tijd. 

 

 

Op microscopische schaal blijven er dus wel voortdurend moleculen A met moleculen B reageren en 

moleculen C met moleculen D. Een chemisch evenwicht is dus dynamisch. Op macroscopisch niveau 

stellen we vast dat de concentraties constant blijven. Bij evenwicht geldt dus: 

v1 = v2 

 k1[A]e[B]e = k2[C]e[D]e 
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Met [A]e, [B]e, [C]e en [D]e bedoelen we de evenwichtsconcentraties van deze stoffen, uitgedrukt in mol 

per liter. 

De verhouding van twee constanten,  
k1k2 , is een nieuwe constante: 

  [𝐶]𝑒[𝐷]𝑒[𝐴]𝑒[𝐵]𝑒  = 
𝑘1𝑘2 = Kc 

 

Deze Kc, noemen we de evenwichtsconstante. De hier voorgestelde vorm voor een eenvoudig geval 

blijkt ook geldig te zijn voor gelijk welke evenwichtsreactie. 

Omdat de snelheidsconstanten, k1 en k2, onafhankelijk zijn van de beginconcentraties is Kc dat ook. De 

snelheidsconstanten zijn wel afhankelijk van de temperatuur, Kc dus ook. 

Kc = Kc (T) 

 

Merkwaardig genoeg betekent dit dus dat de waarde van de evenwichtsconstante, welke ook de 

beginconcentraties zijn, altijd dezelfde is bij een welbepaalde temperatuur.  

 

4.2.1.2 Evenwichtsconcentraties 

 

Uit het voorgaande volgt dat de concentraties door reactie steeds zodanig zullen evolueren dat ze bij 

evenwicht aan de bovenstaande verhouding van evenwichtsconcentraties voldoen. 

Opgepast, dit betekent niet dat de evenwichtsconcentraties voor verschillende beginvoorwaarden 

steeds dezelfde zullen zijn. Integendeel, een oneindig aantal combinaties van evenwichtsconcentraties 

die aan de relatie voldoen, is mogelijk. Het zijn de beginvoorwaarden die tesamen met de 

evenwichtsconstante de waarde van de evenwichtsconcentraties bepalen. 

 

- Voorbeeld: 2HI (g)             H2 (g) + I2 (g) 

 

Kc = 
[H2]e[I2]e[HI]e2  = 0.00271 

 

Deze waarde voor Kc werd experimenteel bepaald bij 100°C. 

We berekenen de evenwichtsconcentraties voor verschillende beginvoorwaarden (index 

0 wijst op beginconcentraties, t=0). 
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a) [HI]0 = 0.2 mol L−1 ; [H2]0 = [I2]0 = 0.0 mol L−1 

Het evenwicht zal zich instellen nadat een welbepaalde hoeveelheid HI ontbonden is. 

Uit de stoichiometrie van de reactie volgt dat voor 2y mol L−1 HI die verdwijnt, y mol L−1 H2 en y mol L−1 I2 gevormd wordt. Het is deze y-waarde die we wensen te kennen. Ze 

wordt berekend uit de verhouding van de evenwichtsconcentraties: 

 

Kc = 0.00271 = 
y2(0.2−2y)2 

 

Na oplossen van deze vierkantsvergelijking volgt: y = 0.0094 molL−1 zodat [H2]e= [I2]e= 

0.0094 mol L−1 en [HI]e = 0.1812 mol L−1. Dit wordt experimenteel bevestigd. 

 

b) [HI]0 = 0 mol L−1 ; [H2]0 = 0.01 mol L−1; [I2]0 = 0.02 mol L−1 

Voor elke mol H2 die reageert met een mol I2, wordt 2 mol HI gevormd. Bij evenwicht zal 

dan gelden: 

 

Kc = 0.00271 = 
(0.01−y)(0.02−y)(2y)2  

 

De enige zinvolle oplossing (concentraties kunnen niet negatief zijn) van de hieruit 

volgende vierkantsvergelijking is dan y = 0.009895, wat leidt tot de volgende 

evenwichtsconcentraties: [H2]e = 0.01 – y = 0.105 10−3 mol L−1 [I2]e = 0.02 – y = 10.105 10−3 mol L−1 [HI]e = 2y = 19.790 10−3 mol L−1 

 

4.2.1.3 De rol van water 

 

Veel evenwichtsreacties gaan door in verdunde waterige oplossingen. Hierbij kunnen we stellen dat 

de concentratie van H2O vergeleken met deze van de reagerende producten zo enorm groot is, dat we 

de waterconcentratie als een constante mogen beschouwen, zelfs indien H2O moleculen aan de 

reactie deelnemen. In dergelijke gevallen kunnen we de concentratie van water opnemen in de K-

waarde. Hierdoor ontstaan andere evenwichtsuitdrukkingen, zoals: 

 

- Voorbeeld:  het ionenproduct van H2O (Kw) (meer hierover in §5.3.1) 

 2 H2O          H3O+ + OH−   Kw = [H3O+][OH−] 
 

- Voorbeeld:  de zuurconstante (𝐾𝑧)     

 

HCN + H2O       H3O+ +   Kz = [H3O+][CN−][HCN]  

 

4.2.2 Heterogene evenwichtsreacties 
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Hiervoor gelden gelijkaardige betrekkingen. De concentraties van een stof, die aan de reactie 

deelneemt maar zich in een andere zuivere fase bevindt (bijvoorbeeld een neerslag of een vloeistof) 

kan als constante beschouwd worden en in de K-waarde worden opgenomen. Hieruit onstaat een 

andere evenwichtsuitdrukking.  

 

-  Voorbeeld: het oplosbaarheidsproduct (Ks) 

  AgCl (v)         Ag+ (aq) + Cl− (aq)  Ks = [Ag+] [Cl−] 

 

-  Voorbeeld: de dissociatieconstante (Kd)  

 CaCO3 (v)       CaO (v) + CO2 (aq)  Kd = [CO2] 

 

4.3 VERPLAATSEN VAN HET EVENWICHT 

 

4.3.1 Het principe van Le Châtelier en van ’t Hoff 
 

De invloed op het evenwicht van veranderingen in concentratie, druk en temperatuur (zoals 

beschreven in § 4.3.2, 4.3.3 en 4.3.4) wordt algemeen uitgedrukt in het principe van Le Châtelier en 

van’t Hoff. Indien een wijziging van een van de factoren (temperatuur, druk, concentratie) die het 
evenwicht karakteriseren, het evenwicht verstoort, dan zal het syteem zo evolueren dat deze storing 

tegengewerkt wordt. 

 

- Voorbeeld: We bekijken het evenwicht 𝑁2 (g) + 𝑂2 (g)    2 NO (g)  – warmte 

waarin de reactie naar rechts endotherm is (er komt warmte vrij bij de omgekeerde 

reactie van rechts naar links, meer hierover in §4.3.4). 

 

Voor dit systeem is het onmogelijk een volumewijziging tegen te werken aangezien het aantal 

moleculen, verbruikt tijdens de reactie, en het aantal moleculen gevormd tijdens de reactie aan 

elkaar gelijk zijn. Dit evenwicht verplaatst zich bijgevolg niet bij een volumeverandering. Bij een 

temperatuurwijziging wordt het evenwicht wel verplaatst. Verhogen we de temperatuur van dit 

syteem, dan zal het evenwicht zich naar rechts verplaatsen omdat het, door energie te verbruiken, 

de temperatuurstijging tracht tegen te werken. 
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4.3.2 Invloed van de concentratie van een begin- of eindproduct 

 

Uit de mathematische uitdrukking voor de evenwichtsconstante blijkt dat aan de 

evenwichtsvoorwaarde niet meer voldaan is wanneer men bij evenwicht de concentratie van een van 

de stoffen wijzigt. 

Om weer aan de evenwichtsvoorwaarde te voldoen, moeten de andere concentraties veranderen, 

m.a.w. de reactie zal tijdelijk sneller doorgaan van rechts naar links dan van links naar rechts of 

omgekeerd tot een nieuw evenwicht is bereikt. We zeggen dat het evenwicht zich verplaatst. 

Algemeen geldt dat een evenwichtsreactie zich in die richting verplaatst waarin de 

concentratiewijziging wordt tegengewerkt. 

 

- Voorbeeld:   HI (g)       H2 (g) + I2 (g) 

 

In dit systeem bij 100°C bedragen de evenwichtsconcentraties: 

 [HI]e = 0.1812 mol L−1 [H2]e = [I2]e = 0.0094 mol L−1 

 

Indien we nu plots de concentratie aan HI verdubbelen, dan brengen we het systeem uit 

evenwicht. Immers, de verhouding van de nieuwe concentraties, waarbij alleen [HI] 

verdubbeld is en de andere concentraties ongewijzigd zijn gebleven, is niet meer gelijk aan de 

evenwichtsconstante K, die een constante waarde heeft van 0.00271. Het systeem zal dus naar 

een nieuw evenwicht streven, uitgaande van de volgende nieuwe beginvoorwaarden: 

 

[HI]0 = 0.3624 mol L−1 

[H2]0 = [I2]0 = 0.0094 mol L−1 

 

De evenwichtsvoorwaarde wordt nu: 

K = 0.00271 = 
(0.0094+x)2(0.3624−2x)2 

 

Hieruit volgt dat x = 0.00857 zodat de concentraties bij het nieuwe evenwicht zullen worden: 

 [HI]e =  (0.3624 – 2 × 0.00857) mol L-1 =  0.3452 mol L−1 [H2]e = [I2]e =  (0.0094 + 0.00857) mol L-1 = 0.0180 mol L−1 
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Praktisch kan men de concentratie van een product blijvend beneden haar evenwichtsvoorwaarde 

houden, wanneer dit product bijvoorbeeld vrij kan ontsnappen als een gas. In dit geval zal de reactie 

geen nieuw evenwicht bereiken en gaat de reactie door tot volledige uitputting van dat reagens dat 

volgens de stoichiometrische vergelijking in de kleinste hoeveelheid voorkomt. 

Een dergelijke reactie die quasi volledig in een richting doorgaat, noemt men een aflopende reactie. 

 

4.3.3 Invloed van volume en druk bij gasreacties 

 

Een bijzonder geval van concentratiewijziging bij gasreacties, bestaat erin de druk te wijzigen door een 

volumeverandering. Indien het toaal aantal mol links en rechts van de reactiepijlen verschilt, dan zal 

bij een drukwijziging, met een verandering van concentraties tot gevolg, het evenwicht verstoord 

worden. Het evenwicht zal zich dan verplaatsten in die zin waarin de drukwijziging wordt 

tegengewerkt. Bij gasreacties wordt de evenwichtsuitdrukking vaak geschreven in functie van de 

partieeldrukken (bij evenwicht), in atmosfeer. Men spreekt dan van de evenwichtsconstante 𝐊𝐩. 

 

 

- Voorbeeld:  PCl5 (g)        PCl3 (g) + Cl2 (g) 

 

Bij 250°C is de evenwichtsconstante voor deze reactie experimenteel bepaald: 

   

Kp = 
pPCl3 .pCl2pPCl5  = 1.8 

 

Stel dat 0.020 mol PCl5 en 0.050 mol PCl3 in een volume van 1L worden geïnjecteerd bij 250°C. 

De partieeldrukken kunnen uit de ideale gaswet berekend.  

 

pPCl5= 
nRTV  = 

0.020 mol⨯0.0820 L atm mol−1 K −1x 523  K1L  = 0.8577 atm 

 

Op analoge wijze vinden we pPCl3= 2.144 atm. De begindruk van Cl2 is 0 dus is de verhouding pPCl3 .pCl2pPCl5  gelijk aan 0 en kleiner dan Kp.  

Een deel van het PCl5 zal nu omgezet worden in PCl3 en Cl2 om de evenwichtsverhouding te 

bereiken. 
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De evenwichtsvoorwaarde wordt dus Kp = 
(2.144+x).x0.8577−x  = 1.8 

Oplossen van de vierkantsvergelijking x2 + 3.944 x – 1.5439 = 0  levert x = 0.3588 atm. Bij 

evenwicht zijn de partieeldrukken dus pPCl5 = 0.499 atm, pPCl3 =  2.50 atm en pCl2  = 0.359 atm. 

 

De totaaldruk,  de som van de partieeldrukken, is bij dit evenwicht dus (0.499 + 2.50 + 0.359) 

atm = 3.36 atm. 

 

Stel nu dat het volume van het evenwichtsmengsel gehalveerd wordt. Uit de ideale gaswet volgt 

nu dat de druk verdubbeld wordt. 

 

 2p = 
nRTV/2   

 

De totaaldruk bedraagt nu 6.72 atm. Aangezien alle partieeldrukken verdubbeld zijn, is hun 

verhouding nu 2 keer zo groot geworden 
(2⨯2.503).(2⨯0.359)2⨯0.499  = 3.6. Het systeem is dus niet meer 

bij evenwicht en zal evolueren naar een nieuw evenwicht door reactie van rechts naar links, in 

de richting dus van het kleiner aantal deeltjes. 

 

De nieuwe evenwichtsdrukken kunnen uit de evenwichtsvoorwaarde berekend worden. 

 Kp = 
(5.006−x).(0.718−x)0.998+x  = 1.8 

Oplossen van deze vergelijking levert x1 = 7.277 en x2 = 0.2471. Aangezien concentraties niet 

negatief kunnen zijn, is dus x = 0.2471. Bij het nieuwe evenwicht is nu pPCl5= 1.24 atm, pPCl3= 

4.76 atm en pCl2= 0.471 atm. De totaaldruk is dus van 6.72 atm gedaald naar (1.24 + 4.76 + 

0.471) atm = 6.47 atm.  

Samengevat besluiten we dat het systeem dus geëvolueerd is in de richting van het kleinste 

aantal deeltjes waarbij de storing, een verhoging van de druk (als gevolg van een halvering van 

het volume) tegengewerkt werd. 

 

Hier volgen nog enkele voorbeelden ter illustratie van het effect van drukverandering op evenwichten 

van gasreacties: 

- Voorbeeld: N2O4 (g)         2 NO2 (g) 

   

Bij drukverlaging (die tot een concentratieverandering leidt) verplaatst het evenwicht 

zich naar rechts (in de richting waarin het aantal moleculen toeneemt). 
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- Voorbeeld:  N2 (g)  + O2 (g)         2 NO (g) 

 
Een wijziging van de druk heeft hier geen invloed aangezien het aantal moleculen dat 

reageert gelijk is aan het aantal moleculen dat gevormd wordt. 

 

4.3.4 Invloed van de temperatuur 

 

Evenwichtsconstanten zijn enkel afhankelijk van de temperatuur. Dit betekent dat de waarde van Kc 

en Kp zal veranderen met de temperatuur. 

 

Om de richting te bepalen waarin het evenwicht zich verplaatst, moeten we onderscheid maken tussen 

exotherme en endotherme reacties. 

Een exotherme reactie is een reactie waarbij energie vrijkomt. Een endotherme reactie is een reactie 

waarbij energie wordt opgenomen.  

 

De invloed van de temperatuur op evenwichtsreacties kan als volgt geformuleerd worden: 

 

Een temperatuurstijging zal een evenwicht verplaatsen  in die zin waarin de reactie endotherm is; een 

temperatuurdaling heeft vanzelfsprekend het omgekeerde effect. 

- Voorbeeld: -    N2O4 (g)         2 NO2 (g)  – warmte 

 d.i. een endotherme reactie naar rechts. 

 Bij daling van de temperatuur zal het evenwicht zich naar links verplaatsen, in de 

richting van de exotherme reactie. K wordt dan kleiner. Kan je dit uitleggen? 

 -     N2 (g) + 3 H2 (g)        2 NH3 (g)  + warmte 

 d.i. een exotherme reactie naar rechts. 

Bij verhoging van de temperatuur zal het evenwicht zich naar links verplaatsen, in 

de richting van de endotherme reactie. K zal kleiner worden. 
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4.4 ZELFSTUDIE-OEFENINGEN 

 

1. In een volume van 5.00 L zijn 1.00 mol A en 2.50 mol B opgelost op het ogenblik t = 0.  

Beide stoffen reageren volgens de reactievergelijking  

A + 3 B → 2 C + D. 
Na 120 s blijft er nog 0.95 mol A over. Bereken 

a. de concentratie van B na 120 s. 

b. de gemiddelde reactiesnelheid van de reactie over het beschouwde tijdsinterval. 

2. Drie oplossingen, elk met een volume van 1600 mL, bevatten op het tijdstip t = 0 een aantal mol 

A en B zoals hieronder aangegeven. 

 oplossing 1 oplossing 2 oplossing 3 

Aantal mol A 0.100 0.200 0.400 

Aantal mol B 4.000 4.000 4.000 

A en B reageren met elkaar volgens 2 A + 3 B → C + 2 D. 
 

Na 30 s bedraagt het aantal mol A in elk van deze oplossingen: 

Aantal mol A 0.099 0.196 0.384 

Bereken 

a. de gemiddelde reactiesnelheid over het beschouwde tijdsinterval in elk van de drie 

oplossingen. 

b. de concentratie van B in elke oplossing na 30 s. 

c. de orde van de reactie t.o.v. de stof A 

Neem aan dat de reactiesnelheid in elk van de drie oplossingen gedurende het beschouwde 

tijdsinterval constant blijft. 

3. Voor een reactie 2 A + B  → C + D geldt v = k [A]2[B].  

Bij 15 °C is de waarde van de reactiesnelheidsconstante 0.200 mol-2L2s-1. In een ruimte van 

1000 mL brengt men 8.00 g A (MM(A) = 160) en 2.24 g B (MM (B) = 75) bij 15 °C. Na 10 minuten 

is de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid stof B omgezet; na 15 minuten is tweederde 

van B omgezet via bovenstaande reactie. 

Bereken de reactiesnelheid 

a. bij het begin van de reactie 

b. na 10 minuten 

c. na 15 minuten 

4. (*) Bij een bepaalde concentratie van A en B grijpen er per cm3 en per seconde en bij een 

temperatuur T1, 1020 botsingen tussen een molecule van A en een molecule van B plaats. Bij 

deze temperatuur is 2% van deze botsingen effectief: dit wil zeggen dat ze aanleiding geven 

tot reactie. Experimenteel blijkt dat een temperatuurverhoging van 10 °C, bij dezelfde 

beginconcentraties, een verdubbeling van de reactiesnelheid tot gevolg heeft. 
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a. Hoeveel moleculen C worden per seconde en per liter van het reactiemengsel gevormd bij 

temperatuur T1 als A en B met elkaar reageren volgens A + B → 2 C ? 

b. Hoe groot zijn, bij benadering, het aantal botsingen en het aantal effectieve botsingen bij 

temperatuur T1 + 10 °C ? 

5. Geef een gemotiveerd antwoord op de volgende beweringen voor een evenwichtsreactie 

waarvoor v1 en v2 de snelheden zijn van de reactie naar rechts en naar links.  

Bij chemisch evenwicht 

a. heeft een temperatuurstijging een zelfde procentuele toename van v1 en v2 tot gevolg. 

b. zijn v1 en v2 beide nul. 

c. heeft de toevoeging van een katalysator een zelfde procentuele toename van v1 en v2 tot 

gevolg. 

6. Geef een gemotiveerd antwoord op de volgende beweringen. 

Voor het systeem 2 A + B  4 C 

a. is de evenwichtsconstante onafhankelijk van de beginconcentraties van A en B. 

b. heeft een grotere beginconcentratie van A en B tot gevolg dat het evenwicht sneller bereikt 

wordt. 

c. zal de evenwichtstoestand sneller bereikt worden als een katalysator wordt toegevoegd. 

7. Schrijf de eenvoudigste uitdrukking voor de evenwichtsconstante als functie van de 

concentratie voor 

a. AgCl(v) + 2 NH3  Ag(NH3)2
+ + Cl- 

b. CaCO3(v) + H2O + CO2  Ca(HCO3)2 

(deze reactie grijpt in verdunde waterige oplossing plaats) 

8. In een cilinder afgesloten door een zuiger bevinden zich bij bepaalde druk en temperatuur 

koolstofpoeder (C), koolstofmonoxide (CO) en koolstofdioxide (CO2). Tussen deze stoffen 

heerst het volgende evenwicht:  

C(v) + CO2(g)  2 CO(g)   – 205 kJ. 

Wat gebeurt er met de ligging van het evenwicht en met de gasdruk als men 

a. bij constant volume de temperatuur verlaagt? 

b. bij constante temperatuur het volume verkleint? 

c. bij constante temperatuur en constant volume CO2 bij het evenwichtsmengsel perst? 

d. bij constante temperatuur en constant volume helium bij het evenwichtsmengsel perst? 

e. bij gelijkblijvend gasvolume koolstofpoeder in de cilinder brengt? 

f. bij gelijkblijvend gasvolume vast kaliumhydroxide (KOH) in de cilinder brengt waardoor de 

reactie 2KOH(v) + CO2(g) K2CO3(v) + H2O(vl) optreedt? 

9. 0.01 mol A en 0.01 mol B worden in water opgelost. Het totale volume bedraagt 500 mL. Na 

verloop van tijd stelt zich een evenwicht in volgens 

3 A + B  C + 2 D 

De concentratie van A bedraagt dan 0.002 mol/L. Bereken met deze gegevens Kc. 
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10. De evenwichtsconstante Kc voor het evenwicht 2 A + B  C + 2 D bedraagt     7.7 103. Wat is 

de evenwichtsconcentratie van A en B indien de beginconcentratie van A 0.04 mol/L en van B 

0.02 mol/L bedraagt en er geen eindproducten worden ingezet? 

11. Voor de reactie CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g) bij 500 K is Kp = 170. Bereken de partiële 

druk (in atmosfeer) van elk gas in het evenwichtsmengsel uitgaande van 0.400 mol CO en 

0.200 mol H2O in een volume van 5.00 liter. 

12. In zwaveldamp komen bij een bepaalde temperatuur 90% van de zwavelmoleculen voor onder 

de vorm van S2 en 10% onder de vorm van S8. De totale druk van het gasmengsel bedraagt 1.25 

atm. Bereken Kp voor de evenwichtsreactie  

S8(g)  4 S2(g). 

13. (*) Bij 0 °C  is Kp = 4.8 10-25 (druk in atm) voor het evenwicht  

Na2SO4.10H2O (v) Na2SO4(v) + 10 H2O(g)  

Hoeveel gram waterdamp kunnen 1.00 g watervrije Na2SO4-kristallen opnemen bij 0 °C uit een 

ruimte van 1000 ml waarin de partiële druk van de waterdamp 6.03 10-3 atm bedraagt? 

 

14. (*) Hoeveel gram water zal 1.00 g SrCl2.6H2O afgeven in een waterdampvrije ruimte van 1000 

mL bij 0 °C? Bij deze temperatuur is voor het evenwicht  

SrCl2.6H2O (v)  SrCl2.2H2O(v) + 4 H2O(g)  de Kp = 6.89 10-12 (druk in atm). 

De partiële druk van waterdamp is bij 0 °C maximaal 6.03 10-3 atm (bij een hogere partiële druk 

condenseert de waterdamp). 

15. (*) Voor het evenwicht 2 O3(g)  3 O2(g) is, bij bepaalde temperatuur,  

Kp = 1.0 1028. Bereken het volumepercent ozon (O3) in het evenwichtsmengsel als de totale 

druk 1.2 10-5 atm bedraagt. 

 

16. (*) Bij 817 °C is Kp = 10 (de drukken worden in atm uitgedrukt) voor de evenwichtsreactie 

CO2(g) + C(v) 2 CO(g). Bij welke totale druk bevat het gasmengsel een gelijk aantal mol van 

beide gassen? 

 

17. (*) Ammoniumwaterstofsulfide (NH4HS) is een vaste stof die spontaan ontbindt in twee 

gassen, nl. waterstofsulfide (H2S) en ammoniak (NH3) volgens de reactie  

NH4HS(v) NH3(g) + H2S(g). 

Bij 25 °C oefenen beide gassen, in evenwicht met de vaste stof, een totale druk uit van 0.659 

atm. Bereken de partiële druk van H2S, in evenwicht met NH4HS dat gebracht werd in een ruimte 

waarin de partiële druk van het NH3 oorspronkelijk – dus vóór het inbrengen van de vaste stof – 

1.00 atm bedroeg. 
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4.5 OPLOSSINGEN ZELFSTUDIE-OEFENINGEN 

 

1. a.    0.47 mol/L 

 

Uit de reactievergelijking volgt dadelijk dat elke mol van de stof A met 3 mol B reageert. 

Bedraagt het aantal reagerende mol A (1.00 – 0.95) mol of 0.05 mol, dan reageren er ook 

0.05 mol × 3 = 0.15 mol B. Er blijven dan nog (2.50 – 0.15) mol of 2.35 mol B in het 

reactiemengsel. 

De concentratie van B, dit is het aantal mol B per liter, is dus na 120 s: 

 
L

mol
0.47

L  5.00

mol 2.35
=  

 

b.    Per definitie is de gemiddelde reactiesnelheid, berekend t.o.v. de stof B: 

 
Δt
ΔC

3

1

valtijdsinter

 B vaningieveranderconcentrat

3

1
v B−=−=  

 mol/L103.00
L5.00

mol0.15

L5.00

mol2.50)(2.35ΔC 2

B

−−=−=
−

=  

 
sL

mol
108.33

s120

mol/L103.00

3

1
v 5

2


=

−
−= −

−

 

Berekend t.o.v. A krijgt men uiteraard precies dezelfde waarde voor de gemiddelde 

reactiesnelheid: 

 
sL

mol
108.33

s120

mol/L0.01
v 5


=

−
−= −

 

 

2. a. Er geldt: 
dt

dC

2

1

Δt
ΔC

2

1
v AA −=−= , vermits de reactiesnelheid in het beschouwde 

tijdsinterval constant verondersteld werd. 

Voor oplossing 1 is mol/L106.25
L1.600

mol0.100)(0.099ΔC 4

A

−−=
−

−=  zodat over de 

eerste 30 seconden reactie de snelheid gelijk is aan: 
sL

mol
101.04

5


= −

1 oplv  

Op dezelfde wijze vinden we voor oplossing 2 en 3 

 
sL

mol
104.17

5


= −

2 oplv   
sL

mol
101.67

4


= −

3 oplv  
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b.  Uit de reactievergelijking volgt dat voor elke mol A die verdwijnt, 1.5 mol B reageert. Het 

aantal mol B dat reageert is dus gelijk aan het aantal reagerende mol A maal 1.5 (volgens 

de stoichiometrische verhouding B/A = 3/2). 

 Opl 1 Opl 2 Opl 3 

Aantal mol reagerend A 0.001 0.004 0.016 

Aantal mol reagerend B 0.0015 0.006 0.024 

Aantal mol overblijvend B 3.9985 3.994 3.976 

Concentratie B (mol/l) 2.499 2.496 2.485 

 

c.  2 

De orde van de reactie ten opzichte van component A bepaalt hoe de reactiesnelheid als 

functie van de concentratie van A verandert. De concentratie van B is in de drie oplossingen 

nagenoeg dezelfde zodat we het effect van concentratieveranderingen van B op de 

reactiesnelheid zullen verwaarlozen. Met de resultaten uit a kunnen we de volgende tabel 

opstellen: 

 

 Opl 1 Opl 2 Opl 3 

CA (mol/L) 0.100/1.6 0.200/1.6 0.400/1.6 

v 







 sL

mol
 1.04 10-5 4.17 10-5 1.67 10-4 

 

Uit deze gegevens blijkt dat elke verdubbeling van de beginconcentratie van A een 

verviervoudiging van de reactiesnelheid tot gevolg heeft. Bijgevolg is de reactiesnelheid 

rechtevenredig met het kwadraat van de concentratie van A:          v ~ [A]² 

De orde van de reactie ten opzichte van A is dus 2. 

 

3. a.    1.50 10-5 
sL

mol


 

 

Bij het begin van de reactie (t = 0) bedragen de concentraties van A en van B: 

V

n
C[A] A

A0t ===  met mol105.00
g/mol160

g8.00

M(A)

m
n 2A

A

−===  

CA = 5.00×10-2 mol/L 
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V

n
C[B] B

B0t ===  met mol102.99
g/mol75

g2.24

M(B)

m
n 2B

B

−===  

CB = 2.99×10-2 mol/L 

 

Bijgevolg is de reactiesnelheid op het ogenblik t = 0: 

v = 0.200 mol-2L-2s-1×(5.00 10-2 mol/L)2 × (2.99 10-2 mol/L) 

   = 1.50 10-5 
sL

mol


 

 

b.    1.21 10-6
 

sL

mol


 

 

Voor elke mol B die tijdens de reactie wordt omgezet, verdwijnt er 2 mol A: 

Na 10 minuten zijn de helft van B (of 1.495 10-2 mol B) en 2 × 1.495 10-2 mol(of 2.99 10-2 

mol) A omgezet. 

De concentraties van A en B bedragen dan: 

 

 [A]10 min = CA – 2.99 10-2 mol/L = 2.01 10-2 mol/L 

 [B]10 min = CB – 1.495 10-2 mol/L = 1.495 10-2 mol/L 

 

zodat: 

 v(10 min) = 0.200 mol-2L-2s-1 × (2.01 10-2 mol/L)2 × (1.495 10-2 mol/L) 

 v(10 min) = 1.21 10-6 
sL

mol


 

 

c.    2.08 10-7
 

sL

mol


 

 

Na 15 minuten zijn 
3

2
 van B (of 1.99 10-2 mol) B en 2 × 1.99 10-2 mol A (of 3.98 10-2 mol A) 

omgezet. Op dat ogenblik bedragen de concentraties van A en B: 

 

 [A]15 min = CA – 3.98 10-2 mol/L = 1.02 10-2 mol/L 
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 [B]15 min = 
3

1
CB = 1.00 10-2 mol/L 

zodat: 

 v(15 min) = 0.200 mol-2L-2s-1 × (1.02 10-2 mol/L)2 × (1.00 10-2 mol/L) 

 v(15 min) = 2.08 10-7 
sL

mol


 

 

4. a.    4  1021 

 

Totaal aantal botsingen tussen A en B per seconde en per liter: 

 1020 × 1000 = 1023 

Aantal effectieve botsingen per seconde en per liter: 

 1023 × 0.02 = 2 1021 

Elke effectieve botsing tussen A en B geeft aanleiding tot de vorming van 2 moleculen C. 

2×1021 effectieve botsingen geven aanleiding tot 4×1021 moleculen C. 

 

b.  1023; 4 1021 

 

Een temperatuurstijging van 10°C heeft slechts een geringe invloed op het totaal aantal 

botsingen. Bij benadering blijft het aantal botsingen tussen A en B bijgevolg gelijk aan 1023 

botsingen s-1L-1. 

Niettemin veroorzaakt de temperatuurstijging van 10°C een verdubbeling van de 

reactiesnelheidconstante en dus ook van de reactiesnelheid. Deze verdubbeling moet 

toegeschreven worden aan een verdubbeling van het aantal effectieve botsingen. 

Bij T1 + 10°C grijpen er tussen A en B per liter en per seconde 2 × 2 1021 = 4 1021 effectieve 

botsingen plaats. 

 

5. a.    Neen 

 

De reactiesnelheid van iedere reactie neemt toe bij stijgende temperatuur. Bij 

temperatuurstijging zullen v1 en v2 dus beide toenemen. De evenwichtsconstante is functie 

van de temperatuur. Dit betekent dat, als bij chemisch evenwicht (v1 = v2) de temperatuur 

toeneemt, dit evenwicht zal verbroken worden: één van beide richtingen van de reactie 

wordt bevorderd ten opzichte van de andere. Dit is slechts mogelijk als de snelheid van de 

reactie in één richting meer toeneemt dan de andere richting. 

Na verloop van tijd wordt een nieuw evenwicht bereikt. Bij dit nieuwe evenwicht zijn beide 

reactiesnelheden uiteraard opnieuw aan elkaar gelijk. 
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b.  Fout. Bij chemisch evenwicht is v1 = v2. Er grijpen echter nog steeds chemische omzettingen 

plaats zodat v1 ≠ 0 en v2 ≠ 0. 

 

c.  Correct. aangezien de numerieke waarde van de evenwichtsconstante voor een bepaald 

evenwicht onafhankelijk is van de aanwezigheid van de katalysator. 

 

6. a.   Correct. Voor een gegeven evenwicht hangt de evenwichtsconstante enkel af van de 

temperatuur. 

 

b.    Correct. Naarmate de beginconcentraties van A en B groter gekozen worden, zal v1 sneller 

afnemen en v2 sneller toenemen zodat de evenwichtstoestand sneller bereikt zal zijn. 

 

c.    Correct. (zie b.) 

 

7. a.   
2

3

23

c
][NH

][Cl])[Ag(NH
K

−+

=  

AgCl is een vaste stof en moet niet in de uitdrukking voor Kc opgenomen worden. 

 

b.  
][CO

])[Ca(HCO
K

2

23

c =  

CaCO3 s een vaste stof; de concentratie van H2O mag in verdunde oplossing in water als 

constant beschouwd worden. 

 

8. De vorming van CO is exotherm en heeft een toename van het aantal gasmoleculen tot gevolg. 

De evenwichtsconstante wordt gegeven door: 

V

RT

n

n

p

p
K

22 CO

CO
2

CO

CO
2

p ==  (uit RT
V

n
p = ) 

 

a.  Een verlaging van de temperatuur heeft een verschuiving van het evenwicht in exotherme 

zin tot gevolg: er wordt een extra hoeveelheid CO gevormd. Hierbij vermeerdert het totale 

aantal mol gasdeeltjes zodat (bij constant blijvend volume) de totale druk toeneemt. 

 

b.  Een verlaging van het volume wordt b.v. veroorzaakt door een toename van de uitwendige 

druk: het evenwicht verschuift in de zin waarin het aantal gasmoleculen het kleinst is. Er 
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wordt bijgevolg een hoeveelheid CO in CO2 omgezet (dit blijkt ook dadelijk uit de 

uitdrukking voor Kp als functie van het volume). 

 

c.  Toevoeging van CO2 doet in eerste instantie de totale druk toenemen. Bovendien wordt de 

reactie waarbij CO gevormd wordt, bevorderd. Vermits elke molecule CO2 tot twee 

moleculen CO aanleiding geeft, zal de totale druk nog meer toenemen. 

 

d.   Toevoegen van helium beïnvloedt het evenwicht niet. Vermits echter het aantal mol gas 

toeneemt, zal de totale druk stijgen bij constant volume. 

 

e.   Zolang wat koolstofpoeder in het reactiemengsel aanwezig is, heeft het toevoegen van een 

extra hoeveelheid ervan geen enkele invloed, noch op het evenwicht, noch op de totale 

druk. (We nemen immers aan dat het volume waarover de gassen beschikken hierbij 

onveranderd blijft). 

 

f.   Toevoegen van kaliumhydroxide heeft een vermindering van de concentratie (en van de 

partieeldruk) van het koolstofdioxide tot gevolg: de totale druk neemt af. Bovendien wordt 

het evenwicht verbroken en zal er een extra hoeveelheid koolstofmonoxide worden 

omgezet. Dit heeft eveneens een drukdaling tot gevolg. 

 

9. KC = 7.7 103 

 

Uit de reactievergelijking volgt: 

 
[B][A]

[D][C]
K

3

2

C =  

Voor elke mol A die reageert, 

- verdwijnt er 
3

1
mol B 

- en worden 
3

1
mol C en 

3

2
mol D gevormd 

 

We kunnen bijgevolg Kc bereken als we de beginconcentraties van alle reagerende stoffen 

alsmede de concentratieverandering van één van de reactiepartners (tussen begin- en 

evenwichtstoestand) kennen. 

 

         3A           +           B                  C            +            2D 
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Beginconcentratie (mol/L) 5.0

01.0
 

= 0.02 

5.0

01.0
 

= 0.02 

0 0 

Evenwichtsconcentratie 

(mol/L) 
0.002 0.02 – 0.006 0.006 0.012 

 

Per liter reageren (0.02 – 0.002) mol = 0.018 mol A en 006.0
3

018.0
= mol B. 

Hierbij werden 0.006 mol C en 0.012 mol D gevormd. 

3

3

2

C 107.7
(0.014)(0.002)

(0.012) (0.006)
K ==  

 

10. [A]e = 0.002 mol/L; [B]e = 0.001 mol/L 

 

Uit de reactievergelijking volgt dat als we veronderstellen dat, per liter reactiemengsel, x mol B 

reageert er tevens 

- 2x mol A reageert 

- en x mol C en 2x mol D gevormd worden. 

 

         2A         +          B              C          +         2D 

Beginconcentratie 

(mol/L) 
0.04 0.02 0 0 

Weggereageerd / 

gevormd (mol/L) 
-2x -x x 2x 

Evenwichtsconcentratie 

(mol/L) 
0.04 – 2x 0.02 – x x 2x 

 

x, een aantal mol per liter, moet voldoen aan: 

32

3

2

2
3

C
x)(0.022

4x

x)(0.022x)(0.04

(2x)x 
107.7K

−
=

−−
==  

      
x)(0.02

x
107.73 3

−
=

 

 

                     0.019x =  
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Evenwichtsconcentratie van A (mol/L) = 0.04 – 0.038 = 0.002 

Evenwichtsconcentratie van B (mol/L) = 0.02 – 0.019 = 0.001 

 

11. atm1.63ppatm;108.2patm;1.65p
222 HCO

3

OHCO ==== −
 

 

De partieeldruk van elk gas wordt gegeven door de betrekking 
V

RT
np =  waarin n de enige 

onbekende is. Uitgaande van 0.400 mol CO en 0.200 mol H2O, is het aantal mol van elke 

component bij evenwicht:  

 

       CO (g)         +       H2O (g)          CO2 (g)        +       H2 (g) 

Begintoestand (mol) 0.400 0.200 0 0 

Evenwichtstoestand 

(mol) 
0.400 – x 0.200 – x x x 

 

Nu geldt bij evenwicht: 170
pp

pp
K

OHCO

HCO

p

2

22 =



=

 

 of ook, vermits 
V

RT
np = : 

                                      170
x)x)(0.200(0.400

x

nn

nn
K

2

OHCO

HCO

p

2

22 =
−−

=



=  

waaruit x = 0.199 

 

We kunnen nu van elke component van het mengsel, het aantal mol en de partieeldruk 

berekenen. 

nCO = (0.400 – 0.199) mol = 0.201 mol 

 

L5.00

500K
Kmol

atmL
0.082

mol0.201
V

RT
mol0.201pCO






==  

        = 1.65 atm 
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atm108.2
V

RT
mol0.199)(0.200p 3

OH2

−=−=  

 

atm1.63
V

RT
mol0.199pp

22 HCO ===  

 

 

12. Kp = 13 

 

Voor het evenwicht S8 (g)  4 S2 (g) is 

8

2

S

4

S

p
p

)(p
K =  

Verder is tot

tot

S

S p
n

n
p 2

2
=  met 0.90

n

n

tot

S2 = , 

zodat atm1.12atm1.250.90p
2S ==  

 

Op dezelfde wijze vinden we voor 
8Sp : 

 atm0.12atm1.250.10p
8S ==  

 

Bijgevolg is 13
0.12

(1.12)
K

2

p ==  

 

13. 18 10-4 g 

 

De partieeldruk van waterdamp in evenwicht met vast Na2SO4 en vast Na2SO4.10 H2O b kunnen 

we berekenen met Kp. Aangezien Kp = OH
10

2
p  = 4.8 10-25 is  

OH2
p  = (4.8 10-25)1/10 =  3.7 10-3 atm 

 

Dit betekent dat vast en watervrij natriumsulfaat waterdamp uit de atmosfeer zal opnemen tot 

wanneer de druk van de waterdamp 3.7 10-3 atm bereikt. 

Het inbrengen van natriumsulfaat zal bijgevolg de oorspronkelijke partieeldruk van waterdamp 

van 6.03 10-3 atm tot 3.7 10-3 atm verminderen: 

 OH2
Δp = 6.03 10-3 atm – 3.7 10-3 atm 
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            = 2.3 10-3 atm 

Om de druk met dit bedrag te doen dalen moeten er een aantal mol water worden opgenomen 

dat gegeven wordt door: 

 
V

RTΔnΔp OHOH 22
= , of 

RT

VΔpΔn OHOH 22
=  

 i          

K273
Kmol

atmL
0.082

L1.00
atm102.3 3





= −

 

            = 1.0 10-4  mol 

  of 1.0 10-4  mol × 18 g/mol = 18 10-4 g 

 

14. 1.3 10-3 g 

 

Uit SrCl2.6H2O (v)   SrCl2.2H2O (s) + 4 H2O (g) 

volgt dat Kp = OH
4

2
p  

of OH2
p  = (6.89 10-12)1/4 = 1.62 10-3  (in atm). 

 

Aangezien 1.62 10-3 atm < 6.03 10-3 atm treedt geen condensatie van waterdamp op. 

SrCl2.6H2O (v) zal water(damp) afgeven tot in de ruimte de evenwichtsdruk van waterdamp, 1.62 

10-3 atm, bereikt is. 

Het aantal mol water dat hiervoor vereist is, bedraagt: 

 

 
V

RT
np OHOH 22

= , of 

 

 mol107.24

K273
Kmol

atmL
0.082

L1.00atm101.62
n 5

3

OH2

−=






=  

 

 of in gram: 7.24 10-5 × 18 g/mol = 1.3×10-3 g 

 

 

15. 3.5 10-15 vol% 
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Overeenkomstig de wet van Avogadro voor gasmengsels is het volumeprocent van een gas x in 

een gasmengsel gelijk aan 100
n

n

tot

x   waarin nx het aantal mol van het gas x en ntot het totaal 

aantal mol gas voorstelt.  

 

Bijgevolg moeten we voor het gasevenwicht 

2 O3 (g)    3 O2 (g)  de verhouding 
tot

O

n

n
3  berekenen. 

Er geldt: 
( )
( )

28

tot2

tot

O

3

tot

O

2

O

3

O

O
2

O
3

p 101.0p

n

n

n

n

V

RT

n

n

p

p
K

3

2

3

2

3

2 =



















===  

Nu is 1
nn

n

nn

n

n

n

n

n

32

3

32

232

OO

O

OO

O

tot

O

tot

O =
+

+
+

=+ , zodat 

28

tot2

OO

O

3

OO

O

p 101.0p

nn

n

nn

n
1

K

32

3

32

3

=












+












+
−

=  

Hieruit kan 

32

3

OO

O

nn

n

+
 berekend worden. Om rekenwerk te besparen kunnen we volgende 

benadering doorvoeren. Gezien de grote waarde van Kp mogen we aannemen dat bij evenwicht 

2On  >> 
3On  zodat 

23

3

OO

O

nn

n
1

+
−  in zeer goede benadering gelijk is aan één. 

Bijgevolg mogen we schrijven: 

 

28

tot2

tot

O

p 101.0p

n

n

1
K

3

=









=  

 

of 
17

28

5

tot

O
103.5

101.0

101.2

n

n
3 −

−

==  
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Het volumeprocent ozon bedraagt dus 3.5 10-15 vol-% 

 

16. 20 atm 

 

10
p

p
K

2CO

CO
2

p ==  

Voor COn  = 
2COn  is COp  = 

2COp ; 

Kp = COp  of COp  = 10 atm 

Verder is totp  = COp  + 
2COp  = 2 × COp  = 20 atm 

 

17. 0.0992 atm 

 

Voor het evenwicht NH4HS (v)  NH3 (g) + H2S (g) geldt: 

Kp = 
3NHp × SH2

p  

Zijn beide gassen uitsluitend van NH4HS afkomstig dan is 

3NHn  = SH2
n , of 

3NHp  = SH2
p  

Verder is 
3NHp  + SH2

p  = 0.659 atm, zodat 

atm0.330atm
2

0.659
pp SHNH 23

=== , en 

Kp = 
3NHp  × SH2

p  = (0.330)2 = 0.109 

 

Door dissociatie van NH4HS (v) neemt de partieeldruk van NH3 toe met een bedrag y dat precies 

gelijk is aan de partieeldruk van H2S (NH4HS geeft immers bij dissociatie aanleiding tot een gelijk 

aantal NH3- en H2S-moleculen). Bij evenwicht moet y voldoen aan: 

 (1 + y)y = 0.109 

 Waaruit volgt: y = 0.0992 atm 

 SH2
p  = 0.0992 atm 
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4.6 KLASSIKALE OEFENINGEN 

 

1. Schrijf de uitdrukking voor de evenwichtsconstanten KC en Kp voor elk van de volgende reacties: 

a. 2 H2S (g)  +  CH4 (g)    CS2(g)   +   4 H2 (g)      

b. 2 NO2(g)      N2O4(g)  

c. CaCO3(v)    CaO(v) + CO2(g) 

2. Voor het evenwicht   3A(g) + 2B(g)  D(g)   is KC = 0.062.  

Bij aanvang voegt men 1 mol van elk van de gassen A, B en D toe aan een reactievat met een 

volume van 1 liter. 

a. Is dit een evenwichtsmengsel? 

b. Hoe zal het system evolueren? 

c. Schrijf de vergelijking die je toelaat om de evenwichtsconcentraties te berekenen.  

3. Het systeem   N2O4(g)     2 NO2(g)   bevindt zich bij evenwicht in een chloroform oplossing, met 

evenwichtsconcentraties 0.405 mol/L N2O4 en 2.13 mol/L NO2. 

a. Bereken Kc voor deze reactie. 

b. Aan 1.00 L van het evenwichtssysteem wordt 1.00 mol NO2 toegevoegd (bij constante 

temperatuur). Gebruik het principe van Le Châtelier om de evolutie van het systeem, na 

toevoegen van NO2, te voorspellen. 

c. Bereken de nieuwe evenwichtsconcentraties. 

 

4. Voor het evenwicht  N2(g)  + O2(g)    2 NO(g)   

is K gelijk aan 4.08 10-4 bij 2000 K en gelijk aan 3.60 10-3 bij 2500 K. Is de reactie endotherm of 

exotherm in de richting zoals ze geschreven is? 

5. CH3COOH + H2O      CH3COO- + H3O+ 

 

Kz = 
[CH3COO−].[H3O+][CH3COOH]  = 1.8 10-5 

 

Hoeveel bedraagt de concentratie van de H3O+ ionen in een oplossing van azijnzuur in water 

als je 30 g azijnzuur opgelost hebt in een oplossing met een totaal volume van 0.50 liter? 

Veronderstel dat je de bijdrage van water tot de concentratie van de H3O+ ionen mag 

verwaarlozen. 
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Een eerste belangrijk zuur-base concept (Arrhenius, 1884) ontstond op basis van inzichten geboden 

door elektrolytische dissociatie in waterige oplossingen. Een wezenlijke uitbereiding van het zuur-base 

concept werd voorgesteld door Brønsted (1923) en Lowry. Hun theorie wordt nog steeds gebruikt in 

de fysische chemie.  

 

5.1 ZUUR-BASE THEORIE VOLGENS BRØNSTED-LOWRY 
 

5.1.1 Brønstedzuur 

 

Een brønstedzuur is een stof waarvan de moleculen of ionen in water een proton H+ kunnen leveren 

aan een andere stof.  
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De dissociatie van het zuur kan volledig (sterk zuur) of gedeeltelijk (zwak zuur) gebeuren. Dit duiden 

we in de dissociatiereactie aan met een reactiepijl van links naar rechts (→) voor een volledige 

dissociatie, en met een evenwichtspijl () voor een gedeeltelijke dissociatie (meer over sterke en 

zwakke zuren in §5.5 en 5.6.1). 

- Voorbeeld: HCl, H2SO4, HSO-
4 en NH+

4 zijn brønstedzuren, ze staan immers een proton af aan 

water met vorming van H3O+, een oxonium ion. 

    HCl + H2O  →  H3O+ + Cl- 

            H2SO4 + H2O  →  H3O++ 
−
4

HSO  

        −
4

HSO   + H2O    H3O+ + SO42− 

          NH     + H2O     H3O+ + NH3      

   

 

 

 

 

5.1.2 Brønstedbase 

 

Een brønstedbase is een stof waarvan de moleculen of ionen een proton H+ kunnen binden. Dit 

proton kan geleverd worden door water, dat zich dan op zijn beurt als een brønstedzuur gedraagt. 

- Voorbeeld: NH3, F- zijn brønstedbasen, immers 

 

   NH3 + H2O    NH4+ +  OH- 

       F- + H2O      HF + OH- 

 

 

 

 

 

Een algemeen kenmerk van brønstedbasen is het bezit van een vrij elektronenpaar in de valentieschil 

van een atoom waarmee het H+ kan binden. Dit zien we in de Lewisvoorstelling. 

- Voorbeeld: 

 

+
4

Brønstedzuur = elke protondonor 

 HA + H2O    H3O+ + A- 

Brønstedbase = elke protonacceptor 

 │B + H2O  BH+ + OH-   
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NH3       F-  

 

5.1.3 Zuur-basekoppels 

 

Uit de definities blijkt dat een brønstedzuur bij dissociatie aanleiding geeft tot een brønstedbase en 

een proton. We moeten dit nuanceren omdat de stof die na afsplitsing van het proton uit het zuur 

gevormd wordt, ook de zuurrest genoemd, soms zelf weinig geneigd is om op zijn beurt een proton te 

binden en dan geen base genoemd kan worden (meer hierover in §5.5.1).  

 

Een brønstedbase die bij de uitwisseling een proton bindt, wordt daarbij omgezet in een brønstedzuur. 

We noemen deze de geconjugeerde base en het geconjugeerde zuur. Een zuur met zijn geconjugeerde 

base (en vice versa), noemen we een zuur-basekoppel. 

Base  +  H2O      geconjugeerd zuur  +  OH- 

 

    Zuur  +  H2O      geconjugeerde base  +  H3O+ 

 

- Voorbeelden: 

 

zuur                      geconjugeerde  

                                        base 

zuur-basekoppel 

HCl        + H2O      →      Cl-        +         H3O+ HCl / Cl- 

H2SO4 + H2O       →   
−
4

HSO       +         H3O+ H2SO4 / 
−
4

HSO   

HF          + H2O               F-            +         H3O+ HF / F- 

 

 

 

base                                   geconjugeerd  

                                                  zuur 

zuur-basekoppel 

NH3      +     H2O               NH   +   OH-    NH  / NH3
 

CH3COO-  +     H2O             CH3COOH      +   OH-    CH3COOH / CH3COO- 

 

5.2 AMFOLYTEN OF AMFIPROTEN 

 

Een amfolyt of amfiproot is een ion of molecule dat zich kan gedragen als een brønstedzuur én als een 

brønstedbase. 

 

+
4

+
4
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- Voorbeelden:   HCO3−  en H2O zijn amfolyten. 

  

                      Zuur-base reactie zuur-basekoppel 

(zuur)   𝐇𝐂𝐎𝟑−  + H2O          𝐂𝐎𝟑𝟐− (geconjugeerde base)   + H3O+ 𝐇𝐂𝐎𝟑− /  CO32− 

(base)  𝐇𝐂𝐎𝟑−   + H2O         H2CO3  (gecojugeerd zuur)      + OH- H2CO3 / 𝐇𝐂𝐎𝟑− 

(zuur)   H2O       + H2O         OH-    (geconjugeerde base)   + H3O+ H2O / OH- 

(base)   H2O      + H2O         H3O+     (geconjugeerd zuur)   + OH- H3O+ / H2O 

 

Aangezien een amfolyt zich als een zuur én als een base kan gedragen, maakt het deel uit van twee 

zuur-basekoppels.  

 

5.3 DE ROL VAN HET OPLOSMIDDEL 
 

Bij zuur-base reacties is het binden van het vrijkomende proton een belangrijke factor in het breken 

van de A-H binding. 

Een zuur zal slechts een proton afstaan indien er een protonacceptor aanwezig is, m.a.w. de dissociatie 

van een zuur vereist de wisselwerking tussen de partners van twee zuur-base-koppels. Waar zuur- (of 

base-) effect optreedt in een oplosmiddel, speelt het oplosmiddel (bijvoorbeeld H2O, CH3OH, NH3) de 

rol van het tweede koppel. 

- Voorbeeld: 

    zuur-basekoppels 

HF        +    H2O                  H3O+   +     F- HF / F-  en H3O+ / H2O 

              zuur1        base2                   zuur2        base1 

 

5.3.1 Het ionenproduct van water  

 

Zuiver water bevat oxonium ionen (H3O+) en hydroxide ionen (OH-), die in een evenwichtsreactie met 

H2O betrokken zijn: de autoprotolyse van H2O. 

 

2 H2O                    H3O+   +   OH- 

 

Door de aanwezigheid van ionen kan zuiver water de elektrische stroom geleiden. De elektrische 

geleidbaarheid van water is echter zo klein dat men oorspronkelijk dacht dat ze slechts aan 

onzuiverheden toe te schrijven was. De dissociatiegraad van water, de verhouding van het aantal 

gedissocieerde moleculen ten opzichte van het totale aantal, blijkt zo klein dat de concentratie van 

water in zeer goede benadering als een constante beschouwd mag worden. Voor het autoprotolyse 

evenwicht van water kunnen we dus een evenwichtsconstante definiëren die we het ionenproduct van 

water noemen en waarin alleen de concentraties van de ionen in de verhouding rechts in onderstaande 

vergelijking blijven staan. De concentratie van water is te beschouwen als constant en uit de noemer 

naar links gehaald. 

 

Kw  =  [H3O+] ∙ [OH−] 
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De waarde van Kw kan uit geleidbaarheidsmetingen van zuiver water bepaald worden. 

 

Kw = [H3O+] ∙ [OH−] = 1.00 10-14 bij 25°C 

 

De ligging van een evenwicht is, zoals gezegd in §4.2.1.1, functie van de temperatuur. De waarde van 

het ionenproduct van water Kw hangt dus ook af van de temperatuur.  

- Voorbeeld:  

KW = 1.00 10-14  (bij 25°C) 

KW = 0.36 10-14  (bij 10°C) 

KW = 74 10-14  (bij 100°C) 

Tenzij anders vermeld, nemen we aan dat de oplossingen, die we in de berekeningen 

beschouwen, zich bij 25°C bevinden. 

 

5.4 ZUURTEGRAAD  

 
 

Uit de stoichiometrie van het autoprotolyse evenwicht van water volgt dat in zuiver water geldt 

[H3O+] = [OH-] = √Kw = 1.00 10-7 mol L-1. 

 

Niet alleen in zuiver water, maar in alle waterige oplossingen wordt steeds dit evenwicht ingesteld. 

Door een stof in water op te lossen, die zich als een brønstedzuur of brønstedbase gedraagt, en dus de 

concentratie van H3O+ of  OH- ionen in het midden wijzigt, zal dit evenwicht verstoord worden en zal 

dus volgens het principe van Le Châtelier en van ’t Hoff de autoprotolyse van water teruggedrongen 
worden (zie eerder in §4.3.2).  

 

Aangezien het ionenproduct van water, Kw, een constante is, heeft een toename van de concentratie 

[H3O+] immers een daling van [OH-] tot gevolg (en vice-versa). 

 

 [H3O+] = Kw[OH−]     en    [OH−] = Kw[H3O+] 
 

Er kunnen zich in een waterige oplossing drie situaties voordoen.  

- In de oplossing blijft [H3O+] = [OH-] = 10-7 mol L-1 

- Bij het nieuwe evenwicht is de concentratie van de H3O+ ionen groter dan die van de OH- 

ionen [H3O+] > [OH-] 

- Bij het nieuwe evenwicht is [H3O+] < [OH-] 

 

De zuurtegraad van waterige oplossingen wordt bepaald door de concentratie van de H3O+ ionen en 

aangegeven in een handige meetschaal. 
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We definiëren de zuurtegraad als volgt: 

 

pH = -log[H3O+] 
 

 

[H3O+] = 10-pH 

 

 

Analoog geldt: pOH = -log[OH-]. 

Aangezien [H3O+] [OH-] = 10-14, geldt  

 

 

pH + pOH = 14 

 

 

Door middel van het begrip pH kunnen we nu de oplossingen indelen in: 

 

- neutrale oplossingen: [H3O+] = [OH-] = 10-7 mol L-1 of pH = 7 

- zure oplossingen: [H3O+] > [OH-] en [H3O+] > 10-7 mol L-1 of pH<7 

- basische oplossingen: [H3O+] < [OH-] en [H3O+] < 10-7 mol L-1 of pH>7 

 

Dus: 

- Hoe kleiner de pH, des te zuurder is de oplossing 

- Voorbeeld: [H3O+] = 10-1 mol L-1 of pH = - log(0.1) = 1 

- Hoe groter de pH, des te basischer is de oplossing 

- Voorbeeld: [H3O+] = 10-13 mol L-1 of pH = 14 – pOH = 14 + log(0.1) = 13 

 

Samenvattend: 

pH   … 0       7     14 … 

   meer zuur              neutraal   meer basisch 

 

Uit de definitie van pH volgt dat negatieve waarden voor pH theoretisch mogelijk zijn. 

- Voorbeeld: [H3O+] = 0.25 101 mol L-1 of pH = - log(0.25 101) = -0.40 

 

5.5 STERKTE VAN ZUREN EN BASEN 
 

5.5.1 Zuurconstante Kz 
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Een zuur-basereactie is een reactie waarbij protonen tussen deeltjes worden uitgewisseld (ook 

protolyse genoemd). 

 

Zuur-basereacties zijn evenwichtsreacties. 

 

zuur1 + base2      zuur2 + base1 

 

 

Hoe sterker zuur1 is, d.w.z. hoe groter zijn neiging om een proton te leveren, des te meer ligt het 

evenwicht naar rechts en des te groter is de evenwichtsconstante voor dit evenwicht. 

De evenwichtsligging zal ook beïnvloed worden door de zuur-basekarakteristiek van het tweede zuur-

basekoppel. Om een kwantitatieve rangschikking te maken waarin het zuur-basekarakter van 

verschillende zuur-basekoppels numeriek wordt vastgesteld, kunnen we als maat voor sterkte van het 

zuur de evenwichtsconstante nemen. Hiervoor dienen we echter systematisch hetzelfde zuur-

basekoppel als referentiekoppel te nemen. Werkt men met waterige oplossingen, dan ligt het voor de 

hand om water als referentie te nemen.  

    

HA + H2O      A- + H3O+ 

 

K = 
[A−].[H3O+][HA].[H2O]  

 

 

Aangezien we mogen veronderstellen dat de concentratie van water constant is, definiëren we voor 

dit evenwicht de zuurconstante of zuurdissociatieconstante Kz. 

 

Kz = 
[A−].[H3O+][HA]  

 

Hoe groter Kz, hoe groter het zuurkarakter van het zuur in het beschouwde zuur-basekoppel is. 

 

- Voorbeeld:  -  Azijnzuur 

 

CH3COOH + H2O      CH3COO- + H3O+ 

 

Kz = 
[CH3COO−].[H3O+][CH3COOH]  = 1.8 10-5 
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 -  Mierenzuur 

 

HCOOH + H2O      HCOO- + H3O+ 

 

Kz = 
[HCOO−].[H3O+][HCOOH]  = 1.6 10-4 

 

Uit een vergelijking van de Kz waarden volgt dat mierenzuur een sterker zuur is dan azijnzuur. 

 

We spreken van een sterk zuur als de Kz waarde zo groot is dat het evenwicht van het zuur in water 

sterk naar rechts ligt en we de dissociatie in waterige oplossing als volledig mogen beschouwen.  

- Voorbeeld:  Met een Kz = 10+7 is de dissociatie van HCl in water als een aflopende reactie te 

beschouwen. Het evenwicht ligt zeer sterk naar rechts: we geven dat aan met een pijl van links 

naar rechts. 

 

HCl + H2O  →  H3O+  +  Cl- 

 

De stof die in water uit HCl ontstaat na het afsplitsen van een proton, de zuurrest chloride Cl-, is zelf 

weinig geneigd om een proton te binden en kan dus geen base genoemd worden. Een stof die niet 

geneigd is om in water een proton af te staan of op te nemen, wordt vaak neutraal genoemd. 

 

Sommige stoffen kunnen meer protonen leveren in opeenvolgende evenwichten. Bij elk van deze 

evenwichten van polyprotische zuren hoort een zuurdissociatieconstante (Kz1, Kz2, …). 
 

- Voorbeeld: 

H2S + H2O      HS- + H3O+             Kz1 = 
[HS−].[H3O+][H2S]  = 10-7.04 

HS- + H2O      S2- + H3O+   Kz2 = 
[S2−].[H3O+][HS−]  = 10-12.92 

Andere voorbeelden zijn: H2CO3, H3PO4… 

 

5.5.2 Baseconstante Kb 

 

Een stof die ten opzichte van water optreedt als zwakke base, geeft aanleiding aan volgend evenwicht: 

 

│B + H2O      BH+ + OH¯ 

 

Analoog aan de zuurconstante is voor een base een baseconstante gedefinieerd. 

 

Kb = 
[BH+].[OH−][B]  

 

Hoe groter de baseconstante Kb, hoe groter het basekarakter van de base in het zuur-basekoppel is. 

Op basis hiervan kan men zuur-basekoppels ook rangschikken naar hun Kb waarde. 

 

5.5.3 Verband tussen Kz en Kb 
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Tussen een zuur en zijn geconjugeerde base bestaat het volgende verband: 

 

Kz . Kb = 
[A−].[H3O+][HA] ∙ [BH+].[OH−][B]  = [H3O+] ∙ [OH−] = Kw 

 

 

of nog   K z = 
KwKb      en K b = 

KwKz . 

 

Hieruit volgt dat wanneer voor een zuur-basekoppel Kz groot is, Kb klein zal zijn, m.a.w. hoe sterker het 

zuur, hoe zwakker de geconjugeerde base (en vice-versa). Naar analogie met pH en pOH wordt vaak 

gewerkt met pKz en pKb. Voor een geconjugeerd zuur-basekoppel geldt dus 

 

 

pKz + pKb = 14 

 

 

 

5.6 PH-BEREKENINGEN 
 

Voor de afleiding van formules voor het berekenen van pH verwaarloost men vaak de dissociatie van 

water. 

Dit is slechts een goede benadering voor zover de bijdrage tot [H3O+] (of [OH-]) van het opgeloste zuur 

(of de opgeloste base) beduidend groter is dan de bijdrage afkomstig van de dissociatie van water, 

beduidend groter dus dan 10-7 M. We weten nu immers dat de bijdrage van water tot de concentratie 

van [H3O+] of [OH-] niet groter kan zijn dan 10-7 M (bij 25°C). 

 

▪ pH van een sterk zuur  

 

Voor een sterk zuur in water ligt het dissociatie evenwicht zo ver naar rechts dat we de dissociatie als 

volledig beschouwen. Dit betekent dat we de bijdrage van een sterk zuur tot de totale concentratie 

van de oxonium ionen [H3O+] mogen gelijkstellen aan de analytische concentratie Cz (in mol L-1) van 

het sterke zuur. Dit volgt uit de stoichiometrie van de dissociatie:  

 
 

Wanneer nu deze bijdrage Cz beduidend groter is dan de bijdrage tot [H3O+] afkomstig van de 

dissociatie van water (die hoogstens 10-7 M bedraagt), dan geldt benaderend: 

 

 

        (sterk zuur) 

 

 

Analoog geldt voor een sterke base: 

 

pH = - log Cz 
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 pOH = - log Cb 

 

        (sterke base) 

 

 

 

- Voorbeeld: Hoeveel bedraagt de pH van een 0.1 M HCl-oplossing? 

   pH = - log Cz = - log 10-1 = 1 

 

Is de hoger vermelde benadering geldig in dit voorbeeld? 

We controleren dit als volgt: 

 

Uit de autoprotolyse van water  2 H2O      H3O+ + OH-   volgt dat de bijdrage tot de concentratie van 

de H3O+ ionen, afkomstig van de dissociatie van H2O ([H3O+]w), gelijk is aan de evenwichtsconcentratie 

van OH- in de oplossing.  

[H3O+]w  =  [OH-]e 

Aangezien het evenwicht van water door de aanwezigheid van het sterke zuur naar links verplaatst is 

(principe van Le Châtelier), kunnen we voorspellen dat [OH-]e < 10-7 M. 

 

De aanwezigheid van het sterke zuur met een bijdrage [H3O+]SZ (= 10-1 M) maakt dat de totale 

concentratie [H3O+] minstens 10-1 M bedraagt. 

Uit Kw  = [H3O+] ∙ [OH−] = 10-14 volgt dat  [OH−] ≤ 10−14[H3O+] = 
10−1410−1  

  

zodat [OH-]  10-13 M = [H3O+]w. 

 

Dus 10-1 M = [H3O+]SZ >> [H3O+]w = 10-13 M 

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat, indien een opgelost zuur (of base) een H3O+ (of OH-) 

concentratie teweegbrengt die minstens 10-6 M is, de bijdrage tot H3O+ (of OH-) afkomstig van de 

dissociatie van water verwaarloosbaar is. 

Je kan nu zelf vaststellen dat de benaderende formule om de pH van een oplossing van een sterk zuur 

te berekenen, pH = -log Cz, niet geldig is in een sterk verdunde oplossing van een sterk zuur. De pH van 

een 10-8 M  HCl is natuurlijk niet gelijk aan 8. 



pH = 14 + log Cb 
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5.7 ZELFSTUDIE-OEFENINGEN 
 

1. Welke ionen of moleculen worden er gevormd indien elk van onderstaande formule-

eenheden zich 1) als een Brønstedzuur en 2) als een Brønstedbase gedraagt? Schrijf telkens 

het evenwicht met water. 

a. NH3 

b. 

 

HCO 3

−
 

c. HNO3 

d. OH- 

e. H2O 

2. Vervolledig onderstaande zuur-base reacties. 

a. 

 

HCO
3

−
      +    OH-    →       …       +    … 

b. CH3NH2      +   ...      →    

 

CH3NH3

+
    +   Cl- 

c. 

 

H2PO4

−
     +     H2SO4   →      ...       +    ... 

d. 

 

PO4

3−
  + 

 

HCO 3

−
         ...       +    ... 

e. 

 

NH4

+
  +     ...       →     NH3   +  H2O 

3. Schrijf de autoprotolysereactie voor elk van de onderstaande amfolyten. 

a. 

 

HPO
4

2−
 

b. HS- 

 

4. Van twee oplossingen A en B is oplossing A de meest zure. Betekent dit dat 

a. (pOH)A > (pOH)B ? 

b. [H3O+]A > [H3O+]B ? 

c. [OH-]A > [OH-]B ? 

d. [OH-]A ∙ [H3O
+]A > [OH-]B ∙ [H3O

+]B ? 

5. Van vijf oplossingen bij 25 °C is hieronder telkens één kenmerk aangegeven. Rangschik ze 

volgens toenemende zuurtegraad. 

a. pH = 5 

b. [H3O+] = 10-6 mol/L 

c. [OH-] = 10-2 mol/L 

d. [H3O+] = [OH-] 

e. pOH = 10 
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6. (*) Bereken de pH van een oplossing die 

a. 1.0 10-4 mol HCl per liter bevat. 

b. 1.0 10-8 mol HCl per liter bevat. 

c. 1.0 10-10 mol HCl per liter bevat. 

 

7. pH van sterke zuren en basen: 

a. Bereken de pH van een oplossing die 0.75 mol HCl per liter bevat. 

b. Hoeveel mL NaOH-oplossing met een concentratie van 1.0 mol NaOH per liter moet aan 25 

mL van de onder a genoemde oplossing worden toegevoegd om een oplossing met pH = 7 

te krijgen? 
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5.8 OPLOSSINGEN ZELFSTUDIE-OEFENINGEN 
 

1. Een brønstedzuur (BZ) geeft een proton af (aan H2O); een brønstedbase (BB) neemt een 

proton op (van H2O). Dus: 

 

a. NH3 + H2O     NH2
- + H3O+ (BZ) 

 NH3 + H2O    NH4
+ + OH- (BB) 

 

b. HCO3
-  + H2O    CO3

2- + H3O+ (BZ) 

 HCO3
-  + H2O    H2CO3 + OH- (BB) 

 

c. HNO3 + H2O    NO3
- + H3O+ (BZ) 

 HNO3 + H2O    H2NO3
+ + OH- (BB) 

 

d. OH-  + H2O    O2- + H3O+ (BZ) 

 OH- + H2O    H2O + OH- (BB) 

 

e. H2O + H2O    OH- + H3O+ (BZ) 

 H2O + H2O    H3O+ + OH- (BB) 

 

2. Bij een (enkelvoudige) zuur – base reactie wordt er tussen de reactieproducten een H+-ion 

overgedragen. Deze overdracht gebeurt van het zuur naar de base. 

 

a.    HCO3
- + OH-   →    CO3

2- + H2O 

 

b.    CH3NH2 +  HCl  →    CH3NH3
+ + Cl- 

 

c.    H2PO4
- + H2SO4  →    H3PO4 + HSO4

- 

 

d.    PO4
3- + HCO3

-     HPO4
2- + CO3

2- 

 

e.    NH4
+ + OH-  →    NH3 + H2O 
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3. Bij een autoprotolysereactie wordt er een H+-ion overgedragen tussen twee gelijke moleculen 

of ionen. 

 

a.    HPO4
2- + HPO4

2-    PO4
3- + H2PO4

- 

 

b.    HS- + HS-   S2- + H2S 

 

4. Hoe groter [H3O+], hoe kleiner pH, hoe zuurder de oplossing. Verder heeft voor alle waterige 

oplossingen [OH-] × [H3O+] dezelfde waarde (bij dezelfde temperatuur). Hieruit volgt: 

1. Juist 

2. Juist 

3. Fout 

4. Fout 

 

5. a.    pH = 5 => -log[H3O+] = 5 => [H3O+] = 10-5 mol/L 

 

b.    [H3O+] = 10-6 mol/L 

 

c.    [OH-] = 10-2 mol/L => [H3O+] = 
2-

W

10

K
mol/L = 10-12 mol/L 

 

d.    KW = [H3O+] × [OH-] = [H3O+]2 => [H3O+] = 10-7 mol/L 

 

e.    pOH = 10 => pH = 14 – 10 = 4 => [H3O+] = 10-4 mol/L 

 

Rangschikking: c-d-b-a-e 

 

6. a.    4.00 

 

HCl  +  H2O  →   Cl- + H3O+ 

HCl is een sterk zuur zodat (wegens de 1:1 verhouding) [H3O+]SZ = CHCl = 10-4 mol/L. 

Aangezien de concentratie van de H3O+ ionen, door volledige dissociatie van HCl ontstaan, 

groter is dan 10-6 M, kan de pH in goede benadering berekend worden als volgt: pH = -log 

CHCl = 4.00. 
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b.  6.92 

 

De oxonium-ionen in de oplossing worden geleverd door dissociatie van water en van HCl. 

Bijgevolg is de oxonium-ionen concentratie in de oplossing: 

[H3O+] = 
OH3 2

]O[H
+

 + [H3O+]HCl = 
OH3 2

]O[H
+

 + CHCl 

Hierbij is 
OH3 2

]O[H
+

 < 10-7 mol/L, vermits de H3O+-ionen van HCl het dissociatie-evenwicht 

van water naar links terugdringen. Gewoonlijk is bijgevolg 

OH3 2
]O[H

+
 << CHCl zodat [H3O+] = CHCl. 

Voor erg kleine HCl-concentraties is aan deze voorwaarden echter niet voldaan en mag de 

bijdrage van water tot de totale oxonium-ionenconcentratie niet verwaarloosd worden. 

Deze bijdrage berekenen we door de invloed van de toevoeging van 1.0×10-8 mol/L HCl na 

te gaan op het evenwicht van water. 

 

 2 H2O             H3O+               +                OH- 

Zuiver water (mol/L)  1.0 10-7 1.0 10-7 

Toevoeging van HCl (mol/L)  1.0 10-7 + 1.0 10-8 - 

Nieuw evenwicht (mol/L)  1.0 10-7 + 1.0 10-8 – x 1.0 10-7 – x 

 

 

Bij het nieuwe evenwicht is 

(1.0 10-7 + 1.0 10-8 – x) × (1.0 10-7 – x) = 1.0 10-14 

of x = 0.49 10-8 mol/L 

[H3O+] = (1.0 10-7 + 1.0 10-8 – 0.49×10-8) mol/L 

             = 1.2 10-7 mol/L 

pH = -log(1.2 10-7) = 6.92 

 

c.    7.00 

 

Dezelfde werkwijze als hierboven kan gevolgd worden. Gezien echter de zeer lage 

zuurconcentratie, mogen we aannemen dat de bijdrage van het zuur tot de totale oxonium-

ionenconcentratie verwaarloosbaar is. Er geldt dan: 

[H3O+] = 
OH3 2

]O[H
+

 = 1.0 10-7 en pH = 7.00 
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7. a.    0.12 

 

pH = -log[H3O+] 

De oxonium-ionen worden geleverd door H2O en door HCl: 

[H3O+] = 
OH3 2

]O[H
+

 + [H3O+]HCl 

Behalve voor zeer lage zuurconcentraties is 
OH3 2

]O[H
+

 << [H3O+]HCl 

Bovendien is HCl een sterk zuur (Kz > 1), hetgeen betekent dat elke opgeloste HCl molecule 

tot één H3O+-ion aanleiding geeft: 

[H3O+] = [H3O+]HCl = cHCl= 0.75 mol/L 

pH = -log(0.75) = 0.12 

 

b.    19 mL 

 

Vermits HCl een sterk zuur is en NaOH een sterke base en dus in water volledig in Na+ en 

OH--ionen dissocieert, geldt voor hun oplossingen: cHCl = [H3O+] en cNaOH = [OH-] 

De reactie tussen HCl en NaOH in water kan bijgevolg als volgt vereenvoudigd geschreven 

worden: 

H3O+ + OH-  2 H2O 

Bij pH = 7 bevat de oplossing een gelijk aantal mol OH-- en H3O+-ionen: −+ =
OHOH

nn
3

 

Dit wordt bereikt wanneer bij de 25 mL HCl-oplossing een volume NaOH-oplossing wordt 

toegevoegd dat precies evenveel mol NaOH bevat als er mol HCl aanwezig zijn in deze 25 

mL HCl-oplossing. 

mol101.9
mL1000

mL25
mol/L0.75nn

2

OHHCl
3

−=== +   

mL1000

x
mol/L1.0mol101.9nn

2

OHNaOH
=== −

−  

Waaruit volgt: x = 19 mL 
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5.9 KLASSIKALE OEFENINGEN 
 

Geheugensteuntje 

▪ pH + pOH = 14 

 

▪ Sterk zuur: pH = - log [H3O+] = - log Cz    

met Cz = analytische concentratie van het zuur 

 

▪ Sterke base: pOH = - log Cb 

met Cb = analytische concentratie van de base 

 

▪ Zwakke zuren en basen en hun geconjugeerde: 

o HA + H2O          A- + H3O+    pKz 

  z                              b 

o A-    + H2O         HA + OH-    pKb 

 b                               z 

 

o pKz + pKb = 14 

 

 

 

1. Schrijf voor elk van de volgende stoffen de reactievergelijking(en) met water. Duid telkens het 

geconjugeerde en/of de geconjugeerde base aan. Gedragen de stoffen zich als zuur, base of 

amfolyt in water?  

a. NH3 

b. H2SO4 

c. CH3COOH 

d. 

 

H2PO4

−
 

e. Mg(OH)2 

f. HF 

g. 

 

CO3

2−
 

2. Rangschik volgende verbindingen volgens stijgend zuurkarakter. Maak gebruik van een tabel met 

pKz-waarden (op de achterzijde van een periodiek systeem). 

                HF, H2S, HCl, HNO2,

 

CO3

2−
, H2O, H3PO4 

3. Schrijf voor de volgende ionen de mogelijke reactievergelijkingen in water. Geef telkens de 

uitdrukking voor de bijhorende Kb en Kz.  

Voorspel op basis van de Kb en Kz waarden of deze ionen eerder als zuur of als base reageren. 

    

 

H2PO4

−
, 

 

HCO 3

−
 

4. Bereken de pKb van F-(aq) als je weet dat Kz = 6.76 10-4 (bij 25°C) voor het zuur HF(aq). 

https://www.yumpu.com/nl/document/view/12508782/periodieke-tabel-der-elementen-ucb
https://www.yumpu.com/nl/document/view/12508782/periodieke-tabel-der-elementen-ucb
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5. Bereken [H3O+] en [Cl-] in 0.15 M HCl(aq)-oplossing. Bereken de pH van deze oplossing. 

6. Wat is de pH van een oplossing waarin [OH-] = 0.030 M? 

7. Bereken de pH van een waterige, verdunde oplossing, bereid door 0.26 g calciumhydroxide op te 

lossen in water en te verdunnen tot een finaal volume van 0.500 L. 

8. Van 2 oplossingen A en B is oplossing A de meest zure. Duid aan of volgende beweringen juist of 

onjuist zijn. 

a. (pOH)A > (pOH)B 

b. [H3O+]A > [H3O+]B 

c. [OH-]A > [OH-]B 

d. [OH-]A.[H3O+]A > [OH-]B.[H3O+]B 

9. Schrijf de reactie die plaatsvindt in waterig midden tussen 
−2

3
CO  en H30+. Wat verwacht je van de 

ligging van dit evenwicht?  

Gegeven: Kz(H2CO3) = 4 10-7 en Kz(

 

HCO 3

−
) = 6 10-11. 
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In dit hoofdstuk bespreken we een aantal basisprincipes van redoxreacties. In de chemie worden met 

dit type reacties alle reacties bedoeld die gebaseerd zijn op een uitwisseling van elektronen. Bij 

redoxreacties gaat een verlies van elektronen in de oxidatie altijd gepaard met een winst van 

elektronen in de reductie.  

 

6.1 HET BEGRIP OXIDATIETRAP  

 

Met de oxidatietrap van een atoom in een verbinding bedoelen we de lading (uitgedrukt in elementaire 

ladingseenheden (zie 2.1.1) van de lading die het atoom zou krijgen dat zou ontstaan wanneer de 

bindingselektronen volgens bepaalde regels over de bindingspartners zouden verdeeld worden.  

 

De regels zijn: 

- tussen identieke atomen worden de bindingselektronen gelijk verdeeld, 

- voor niet-identieke atomen worden de bindende elektronenparen toegewezen aan de meest 

elektronegatieve partner. 

 

We stellen de oxidatietrap O.T. voor door een Romeins cijfer, voorafgegaan door een  plus- of een 

minteken. 
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Vertrekkend van de Lewisstructuur en met kennis van (relatieve) elektronegatieve waarden kunnen 

oxidatietrappen bepaald worden aan de hand van deze regels. Elektronegatieve waarden zijn 

opgenomen in een tabel op p. 43 in §3.3.2. 

 

- Voorbeelden: 

 

|N≡N| De twee N atomen hebben een gelijke elektronegativiteit, 

bijgevolg worden de 6 bindingselektronen gelijk verdeeld over 

de twee N-atomen, zodat elke N omringd is door (3 + 2 =) 5 

elektronen: de O.T. van N is 0 

 

 

      

      

      

N is meer elektronegatief dan H. Bij het verdelen leidt de regel 

tot 3 bijkomende elektronen voor N in vergelijking met de niet 

gebonden toestand. De O.T. van N is –III; de O.T. van H is +I. 

 

 

 

O is meer elektronegatief dan N. De bindingselektronen in de 

N – O bindingen worden dus toegekend aan de O atomen. De 

O.T. van O is –II. Elk N-atoom verliest 3 bindingselektronen 

zodat de O.T. van N +III is. 

 

 

 

Tussen de twee zuurstofatomen worden de elektronen van 

het centrale elektronenpaar gelijk verdeeld. Het 

elektronenpaar van de H – O binding wordt toegekend aan O. 

De O.T. van O is -I; de O.T. van H is +I. 

      

 

Na – H H is in dit geval het meest elektronegatieve element en we 

rekenen bijgevolg het elektronenpaar volledig bij H. De O.T. 

van H is –I; de O.T. van Na is +I. 

 

 

 

Het meest elektronegatieve element is Cl. De O.T. van Cl is –I; 

de O.T. van H is +I. 
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Door hun zeer lage elektronegativiteit hebben de alkalimetalen (met één valentie-elektron) en de 

aardalkalimetalen (met twee valentie-elektronen) steeds de oxidatietrap +I respectievelijk +II in hun 

verbindingen. Het meest elektronegatieve element, fluor, heeft steeds O.T. –I wanneer het zich 

verbindt met andere elementen. 

Zuurstof heeft in zijn verbindingen meestal O.T. –II. De belangrijkste uitzonderingen zijn de peroxiden, 

H2O2, Na2O2... , waar zuurstof O.T. –I heeft. Waterstof heeft in zijn verbindingen met andere elementen 

meestal O.T. +I. De uitzondering hierop zijn de metaalverbindingen van H waarin waterstof O.T. –I 

heeft, de hydriden KH, LiAlH4…  

 

Een praktische regel, rechtstreeks voortvloeiend uit de definitie van oxidatietrap, laat toe gemakkelijk 

de oxidatietrappen te bepalen. 

In een chemische entiteit (molecule, poly-atomisch ion, ...) is de som van de oxidatietrappen van de 

atomen steeds numeriek gelijk aan de lading van die entiteit (je verschuift immers alleen de 

elektronen). Voor een mono-atomisch ion is de oxidatietrap dus gelijk aan de ionlading. 

 

 

▪ Voorbeeld:  

 

H3PO4    O.T. van H is +I, O.T. van O is –II en O.T. van P is +V; som van de 

oxidatietrappen is 0 
−2

4SO       O.T. van O is –II en O.T. van S is +VI; som van de oxidatietrappen is -2 

 

6.2 REDOXREACTIES EN REDOXKOPPELS 

 

Algemeen geldt: 

▪ een oxidator (reductor) is de geoxideerde (gereduceerde) vorm van het redoxkoppel en bezit 

de min of meer sterke neiging om elektronen op te nemen (af te staan), m.a.w. om 

gereduceerd (geoxideerd) te worden 

▪ hoe groter de neiging van de oxidator van het redoxkoppel om elektronen op te nemen, hoe 

kleiner de neiging van de reductor van hetzelfde koppel is om elektronen af te staan en 

omgekeerd. 

 

Historisch is een oxidatie een reactie waarbij zuurstof wordt gebonden (hierbij stijgt de O.T.) en een 

reductie een reactie waarbij zuurstof wordt onttrokken (hierbij daalt de O.T.). 

In uitgebreide betekenis beschouwen we nu dus  

a) een oxidatie als een gebeuren waarbij de elektronendichtheid rond een bepaald atoom 

verlaagt; de oxidatietrap van het atoom stijgt 

b) een reductie als een gebeuren waarbij de elektronendichtheid rond een bepaald atoom 

verhoogt; de oxidatietrap van het atoom daalt. 
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Hieruit volgt dat een oxidatie steeds gepaard gaat met een reductie (en omgekeerd); er worden 

immers elektronen verschoven. Daarom spreken we van oxidatie-reductiereacties of kortweg 

redoxreacties. 

 

Tijdens een redoxreactie zal de O.T. van sommige atomen stijgen, en de O.T. van andere atomen, niet 

noodzakelijk behorend tot een ander element, dalen.  

 

▪ Voorbeeld: 

SnCl2 + 2  FeCl3        2  FeCl2   +     SnCl4 

Sn2+    + 2   Fe3+        2   Fe2+    +      Sn4+ 

 +II           +III               +II          +IV 

               

 

 

▪ Voorbeeld: 

Redoxkoppel                Sn4+/Sn2+ 

Oxidatietrap                 +IV    +II 

Het aantal door het koppel opgenomen elektronen per tin(IV) ion, dat overgaat van O.T. +IV naar 

O.T. +II is (+4) – (+2) = 2 

 

Aan de hand van de verandering van oxidatietrap kunnen redoxreacties geëquilibreerd worden. De 

globale reactie wordt bekomen vertrekkend van twee halfreacties die elk betrekking hebben op één 

van de twee redoxkoppels en waarin de elektronen voorkomen. De halfreactie waarbij elektronen 

worden afgestaan (en de oxidatitrap dus stijgt), noemt men de oxidatie. De halfreactie waarbij 

elektronen worden opgenomen, noemt men de reductie. 

 

▪ Voorbeeld: 

Oxidatie:  Sn2+             Sn4+ + 2e 

Reductie:  Fe3+ + e       Fe2+ 

 

Men bekomt de globale redoxreactie door de som van de twee volledig geëquilibreerde halfreacties 

te maken, waarbij de ene halfvergelijking de elektronen levert die in de andere verbruikt worden. De 

coëfficiënten van de beide halfreacties worden zodanig aangepast dat het aantal elektronen, 

opgenomen tijdens de reductie, gelijk is aan het aantal elektronen, afgestaan tijdens de oxidatie.  

 

▪ Voorbeeld:  
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Bij de reactie tussen een ijzer(II) chloride-oplossing en een kaliumdichromaat-oplossing in zuur 

midden ontstaan ijzer(III)- en chroom(III)-ionen. 

 

De reagerende deeltjes in oplossing zijn dus Fe2+ (afkomstig van FeCl2) en 

 

Cr2O7

2−
 (afkomstig van 

K2Cr2O7). 

 

a) Fe2+ heeft oxidatietrap +II. 

Dit ion zal een elektron afstaan en wordt na reactie Fe3+ met oxidatietrap +III. 

Het hierbij betrokken redoxkoppel is Fe3+/Fe2+. Hierin is Fe2+ de ingezette reductor en Fe3+ zijn 

geoxideerde vorm. 

 

b) 

 

Cr2O7

2−
 reageert in zuur midden tot Cr3+. 

Het redoxkoppel is 

 

Cr2O7

2−
/Cr3+. De geoxideerde vorm 

 

Cr2O7

2−
 (O.T. van Cr = +VI) is de 

ingezette oxidator en Cr3+ (O.T. = +III) de gereduceerde vorm. 

 

 

c) De halfreacties en hun combinatie (redoxreactie) zijn: 

 

6  ( Fe2+                                                  Fe3+       +           1e) 

 

 

Cr2O7

2−
        + 14  H+   +   (23) e          2 Cr3+       +        7 H2O 

_______________________________________________________ 

6 Fe2+  +  

 

Cr2O7

2−
  + 14 H+                    2 Cr3+  +  6 Fe3+  +  7 H2O 

 

 

6.3 HET OPSTELLEN VAN REDOXREACTIES: DE HALFREACTIEMETHODE 

 

6.3.1 Regels van de halfreactiemethode 

 

Bij deze methode voor het equilibreren van een redoxreactie is het de bedoeling eerst beide 

halfreacties volledig te equilibreren, met expliciet vermelden van het aantal uitgewisselde elektronen, 

en daarna de halfreacties te combineren tot de globale redoxreactie. Deze methode maakt gebruik 

van het concept van oxidatietrap.  

Verschillende strategieën kunnen in de halfreactiemethode gebruikt worden, mits strikt het 

stappenplan te volgen. In de hier gekozen methode brengen we eerst de massabalans in orde en 

daarna de ladingsbalans.  
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a) Indentificeer de twee redoxkoppels en geef aan welk atoom van oxidatietrap verandert. Stel 

de halfreactie op voor elk koppel via volgende stappen. 

b) Start met een controle van de massabalans van het atoom dat van O.T. verandert en pas 

eventueel de coëfficiënt voor de entiteit die het van O.T. wijzigende atoom bevat, aan. Vul dan 

de halfreactie in opbouw aan met het aantal elektronen dat hierbij uitgewisseld wordt.  

c) Controleer nu in beide halfreacties in opbouw de massabalans voor O. Gebruik uitsluitend H2O 

om de massabalans in evenwicht te brengen.  

d) Controleer nu in beide halfreacties in opbouw de massabalans voor H. Gebruik H+ (voor een 

reactie die in zuur midden doorgaat) of OH- ionen (voor een reactie die in basisch midden 

doorgaat). Controleer nu de ladingsbalans. 

e) Nu beide halfreacties volledig, qua lading en massa, geëquilibreerd zijn, kan je ze combineren 

in de globale redoxreactie door ervoor te zorgen dat het aantal elektronen dat vrijkomt in de 

oxidatie halfreactie precies gelijk is aan het aantal elektronen dat verbruikt wordt in de 

reductie halfreactie.  

f)  Tot slot ga je na of er in de globale redoxvergelijking vereenvoudigingen mogelijk zijn: laat 

entiteiten die links en rechts voorkomen tegen elkaar wegvallen en deel de coëfficiënten door 

de grootste gemene deler. 

 

6.3.2 Voorbeelden  

 

▪ Voorbeeld 1: 

 

MnO 4

−
 ionen (geleverd door KMnO4) reageren met 

 

SO3

2−
 ionen (geleverd door 

Na2SO3) in waterig milieu. In zuur midden worden Mn2+ en 

 

SO4

2−
 ionen gevormd. 

 

a)           

 

MnO 4

−
   /   Mn2+                            

 

SO4

2−
   /   

 

SO3

2−
 

                  VII            II                                        VI            IV 

  

 

 

b) 

 

MnO 4

−
    + 5 e →   Mn2+ 

 

SO3

2−
    →     

 

SO4

2−
  + 2 e 

 

c) 

 

MnO 4

−
  + 5 e  →  Mn2+  +  4 H2O 

 

SO3

2−
 +  H2O  →   

 

SO4

2−
  + 2 e  

 

d) 

 

MnO 4

−
  + 5 e   + 8 H+    →   Mn2+ +  4 H2O 

 

SO3

2−
 +  H2O  →   

 

SO4

2−
  + 2 e + 2 H+ 

 

e)  

reductie:  2  (

 

MnO 4

−
 + 8 H+ + 5 e       Mn2+ + 4 H2O)     

 

oxidatie:   5  (

 

SO3

2−
 + H2O    

 

SO4

2−
 + 2 H+ + 2 e)      

 

    2  (

 

MnO 4

−
 + 8 H+ + 5 e     Mn2+ + 4 H2O) 

  + 5e   + 2e 
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 5  (

 

SO3

2−
 + H2O                  

 

SO4

2−
 + 2 H+ + 2 e) 

       _____________________________________________________________________ 

f)     2

 

MnO 4

−
 + 16H+ + 10e + 5

 

SO3

2−
+ 5H2O     10e + 2Mn2+ + 8H2O + 5

 

SO4

2−
+ 10H+ 

                           6                                                                                 3 

 

2 

 

MnO 4

−
 + 6 H+ + 5 

 

SO3

2−
   2 Mn2+ + 3 H2O + 5 

 

SO4

2−
 

 

 

▪ Voorbeeld 2:  a I- + b 

 

MnO 4

−
 + c X    d 

 

IO3

−
 + e MnO2 + f Y (in zuur midden) 

 

a)     

 

IO3

−
   /     I-                          

 

MnO 4

−
 / MnO2 

     V          -I                                   VII         IV 

 

 

 

b) 

 

IO3

−
 + 6 e    I-  

 

MnO 4

−
 + 3 e    MnO2  

 

c) 

 

IO3

−
 + 6 e    I- + 3 H2O 

 

MnO 4

−
 + 3 e    MnO2 + 2 H2O 

 

d) 

 

IO3

−
 + 6 H+ + 6 e    I- + 3 H2O 

 

MnO 4

−
 + 4 H+ + 3 e    MnO2 + 2 H2O 

 

e) 1( I- + 3 H2O       

 

IO3

−
 + 6 H+ + 6 e)              oxidatie 

2(

 

MnO 4

−
 + 4 H+ + 3 e       MnO2 + 2 H2O)   reductie 

___________________________________________________________ 

f)         I- + 3 H2O + 6e + 2 

 

MnO 4

−
 + 8H+  

 

IO3

−
 + 6 H+ + 2 MnO2 + 4 H2O + 6e 

                                                          2                                                          (1)         

                                                                                         

2 

 

MnO 4

−
 + 2 H+ + I-    2 MnO2 + H2O + 

 

IO3

−
 

 

▪ Voorbeeld 3: volgende redoxreactie vindt plaats in basisch midden.  

 

a)  

 

MnO 4

−
 / MnO4

2-                                  O2  / OH- 

       VII         VI                                 0        -II 

 

 

 

b) 

 

MnO 4

−
 + 1 e   MnO4

2-  

2 OH-      O2  +  4 e   

 

c) 

 

MnO 4

−
 + 1 e   MnO4

2-  

2 OH-    O2  +  4 e   
 

d) 

 

MnO 4

−
 + 1 e   MnO4

2-  

2 OH-  + 2 OH-   O2  +  4 e  +  2  H2O   

  

  +6e   +3e 

  +1e   +2e 
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4(

 

MnO 4

−
 + 1 e   MnO4

2-)        reductie 

1(2 OH-  + 2 OH-   O2  +  4 e  +  2  H2O)             oxidatie 

___________________________________________________________ 

e) 4 

 

MnO 4

−
  +   4 e + 4 OH-   4 MnO4

2-  +   O2  +  4 e  +  2  H2O 

 

 

4 

 

MnO 4

−
  +   4 OH-    4 MnO4

2-  +   O2  +  2  H2O 
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6.4 ZELFSTUDIE-OEFENINGEN 

 

1. Bepaal aan de hand van de gegeven Lewisstructuren en elektronegatieve waarden (tabel 

in hoofdstuk 3) de oxidatietrap van al de atomen in onderstaande verbindingen. 

a.       H 

      |               _   

H - C – C        O-H 

      |    ||         

      H   IOI   

b.        _      _ 

H – O – O-H 

 

c.  

        H 

       |      _    

H – C–  Br| 

       |                

       H 

 

2. Bepaal, zonder van Lewisformules gebruik te maken, de oxidatietrap van de onderstreepte 

atomen in volgende verbindingen: 

a. Mn

 

O
4

2−
 

b. Cr2

 

O7

2−
 

c. NH4NO3 

d. K3Fe(CN)6 

e. Na2B4O7.H2O 

3. Duid in de onderstaande redoxreacties aan 

- de atomen (ionen) die geoxideerd worden  

- de atomen (ionen) die gereduceerd worden 

- de oxidator 

- de reductor 

a. 2 KI + Cl2 → 2 KCl + I2 

b. 2 F2 + 2 H2O → 4 HF + O2 

c. 2 ClO2 + 2 KOH →  KClO2 + KClO3 + H2O 

d. 2 Fe3+ + Sn2+ → 2 Fe2+ + Sn4+ 

e. 2 I- + 2 

 

NO3

−
 + 4 H+  → 2 NO2 + 2 H2O + I2 
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4. Vervolledig onderstaande redoxreacties via de volledig geëquilibreerde halfreacties in zuur 

midden. 

a. I-   +   O2 →     I2 + H2O 

b.       Br2    +   I-   →     I2 +  Br-
     

c. Br-
    +   O2 →     Br2 +  H2O 

5. Equilibreer volgende redoxreacties in zuur midden via de volledig geëquilibreerde halfreacties. 

a. Cu + 

 

NO3

−
   → Cu2+ + NO 

b. H2O2 + 

 

MnO 4

−
 → Mn2+ + O2 

c. Zn + 

 

NO3

−
  → 

 

ZnO 2

2−
 + NH3 

d. 

 

Cr2O7

2−
+ C2H6  → CO2 + Cr3+ 

e. ClO2  → 

 

ClO2

−
 + 

 

ClO3

−
 

6. Equilibreer volgende redoxreacties met behulp van 

- H+ -ionen (in zuur midden). 

- OH- -ionen (in basisch midden). 

Ga voor elke reactie ook na welke invloed de vorming van de eindproducten op de pH van de 

oplossing heeft. (Voor uitleg over pH: raadpleeg hoofdstuk 6) 

a. 
2

NO + Br2   → 

 

NO
3

−
 + Br- 

b. 

 

ClO4

−
 + Sn2+ → Sn4+ + Cl- 

7. In basisch midden wordt chromiet (CrO2
-) tot chromaat (CrO4

2-) geoxideerd door 

waterstofperoxide (H2O2) dat zelf gereduceerd wordt tot water. Equilibreer beide halfreacties 

en geef de globale redoxreactie.  

8. Om al de Fe2+-ionen in 25 mL ijzer(II)sulfaat (FeSO4) tot Fe3+ -ionen te oxideren, is 22.12 mL 

0.0312 mol/L kaliumdichromaatoplossing (K2Cr2O7) nodig. Dichromaat wordt hierbij in Cr(III) 

omgezet. Bereken hoeveel gram ijzer(II)sulfaat per liter oplossing aanwezig is. 

9. Om al het waterstofperoxide (H2O2) in 5.000 g oplossing volledig tot water te reduceren, is er 

32.00 mL nodig van een oplossing die 0.0212 mol dijood (I2) per liter bevat. Het dijood wordt 

hierbij in jodaat-ionen (

 

IO3

−
) omgezet. Bereken het aantal gram waterstofperoxide per kg 

oplossing. 

 

10. Hoeveel mL kaliumpermanganaatoplossing (KMnO4) van 0.0212 mol/L moet bij 25.00 mL 

oxaalzuuroplossing (COOH-COOH of (COOH)2) van 0.0503 mol/L gevoegd worden om het 

oxaalzuur geheel tot koolstofdioxide (CO2) om te zetten? Het permanganaat wordt hierbij tot 

Mn2+ gereduceerd. 
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6.5 OPLOSSINGEN ZELFSTUDIE-OEFENINGEN 

 

1. De oxidatietrap (O.T.) van een atoom is de lading die dat atoom krijgt indien we eraan 

toekennen: 

- alle niet bindende elektronen die bij dit atoom horen 

- de helft van de bindende elektronen in een binding met een identiek atoom 

- al de bindende elektronen in een binding met een atoom met kleinere 

electronegativiteit. 

 

a.    Op deze wijze krijgt het eerste C-atoom (dat van de –CH3 groep): 

- de 3 elektronenparen van de drie C–H bindingen (electronegativiteit C >  

electronegativiteit H) 

- de helft van het C – C bindend elektronenpaar 

 

Dit koolstofatoom beschikt dan over 7 elektronen, d.i. 3 = (7 – 4) meer dan in neutrale, niet 

gebonden toestand. 

De O.T. van dit C-atoom is –III: C-III 

Geheel analoog vinden we voor de O.T. van de andere atomen: 

 

Controle: (4 x 1) + (1 x 3) + 1 x (-3) + 2 x (– 2) = 0 

b. 

 

Controle: (2 x 1) +  2 x (– 2)  = 0 

c. 

 

 

Controle: (3 x 1) + 1 x (-2) + 1 x (-1) = 0 
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2. a. O.T. (O) = -II 

O.T. (Mn) + 4 x (-2) = -2 

O.T. (Mn) = -2 + 8 = 6 

O.T. (Mn) = +VI 

 

b. O.T. (O) = -II 

2 x O.T. (Cr) + 7 x (-2) = -2 

2 x O.T. (Cr) = -2 + 14 = 12 

O.T. (Cr) = +VI 

 

c. O.T. (O) = -II; O.T. (H) = +I 

2 x O.T. (N) + (4 x 1) + 3 x (-2) = 0 

2 x O.T. (N) = 2 

O.T. (N) = +I 

 

De op deze wijze berekende oxidatietrap is een gemiddelde waarde. In NH4NO3 hebben 

beide N-atomen een verschillende oxidatietrap. Dit blijkt dadelijk als rekening gehouden 

wordt met het feit dat NH4NO3 is opgebouwd uit NH4
+- en NO3

--ionen 

 

O.T. (N) in NH4
+:     O.T. (N) + 4 × (1) = 1:      O.T. (N) = -III 

 

O.T. (N) in NO3
-:     O.T. (N) + 3 × (-2) = -1:     O.T. (N) = +V 

 

I
2

VIII

2

NOin  (N) O.T.  NHin  (N) O.T. 34 =
+−

=
+ −+

 

 

d.    K3Fe(CN)6 bevat zes cyanide groepen (afgeleid van HCN) die we elk een -1-lading toekennen. 

Geven we Kalium, een element uit Ia, de lading +1, dan vinden we voor de lading van ijzer 

+3 of O.T. (Fe) = +III 

 

e.    Na2B4O7.H2O bevat de (elektrisch neutrale) molecule H2O. Zij kan bijgevolg voor de 

berekening van de oxidatietrap verwaarloosd worden. Verder is O.T. (Na) = +I en O.T. (O) = 

-II, zodat: 
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2 x (1) + 4 x O.T. (B) + 7 x (-2) = 0 

4 x O.T. (B) = 14 – 2 = 12 

O.T. (B) = +III (gemiddelde waarde) 

3.  

Atomen of ionen - waarvan de oxidatietrap stijgt     worden geoxideerd. 

 - die elektronen afgeven 

➢ Het zijn reductoren. 

 

Atomen of ionen - waarvan de oxidatietrap daalt      worden gereduceerd. 

 - die elektronen opnemen 

➢ Het zijn oxidatoren. 

 

a.    2 I-     +    Cl20       →      2 Cl-    +    I2
0 

    reductor   oxidator 

                            reductie 

                                                         oxidatie 

          

 

b.    2 F2
0 + 2 H2O (OT van O–II)    →   4 HF ( OT van F–I) + O2

0 

     oxidator    reductor 

             

               reductie                                                           oxidatie 

                               

 

 

c.    ClO2 (OT van O+IV) + ClO2 (OT van O+IV) + 2 KOH   →    KClO  (O
+III) + KClO3 (O

+V) + H2O 

            reductor      oxidator 

                                                             

                                                           reductie                                                     oxidatie 
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d.    2 Fe3+ +    Sn2+   →  2 Fe2+ + Sn4+ 

    oxidator   reductor 

                          

                         oxidatie 

      

                 reductie 

 

e.    2 I- + 2 NO3
- (OT van N+V)  + 4 H+     →    2 NO2 (OT van N+IV)  + 2 H2O + I2

0 

 reductor    oxidator 

                              

                                                                                reductie      

                                                                                                                        oxidatie 

 

         

4. a.  4 I- + O2 + 4 H+ → 2 I2 + 2 H2O 

  (1)  I2 + 2 e   2 I- 

  (2)  O2 + 4 H+ + 4 e   2 H2O 

b.  Br2 + 2 I- → I2 + 2 Br- 

  (1)  Br2 + 2 e  2 Br- 

  (2)  I2 + 2 e  2 I- 

c.  4 Br- + O2 + 4 H+ → Br2 + 2 H2O 

  (1)  Br2 + 2 e  2 Br- 

  (2)  O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O 

 

5. a.    3(Cu – 2e → Cu2+) 

2(NO3
- + 4 H+ + 3e → NO + 2 H2O) 

Globaal: 

3 Cu – 6e + 2 NO3
- + 8 H+ + 6e → 3 Cu2+ + 2 NO + 4 H2O 

 

b.    5(H2O2 → O2 + 2H+ + 2e) 

     2(MnO4
- + 8 H+ + 5e → Mn2+ + 4 H2O) 
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Globaal: 

5 H2O2 + 2 MnO4
- + 16 H+ → 5 O2 + 10 H+ + 2 Mn2+ + 8 H2O 

5 H2O2 + 2 MnO4
- + 6 H+ → 5 O2 + 2 Mn2+ + 8 H2O 

 

c.    4(Zn + 2 H2O →ZnO2
2- + 4 H+ + 2e) 

     NO3
- + 9 H+ + 8e → NH3 + 3 H2O 

Globaal: 

4 Zn + 8 H2O + NO3
- + 9 H+ → 4 ZnO2

2- + 16 H+ + NH3 + 3 H2O 

4 Zn + 5 H2O + NO3
- → 4 ZnO2

2- + 7 H+ + NH3 

 

d.    7(Cr2O7
2- + 14 H+ + 6e → 2 Cr3+ + 7 H2O) 

      3(C2H6 + 4 H2O → 2 CO2 + 14 H+ + 14e) 

Globaal: 

7 Cr2O7
2- + 98 H+ + 3 C2H6 + 12 H2O → 14 Cr3+ + 49 H2O + 6 CO2 + 42 H+ 

7 Cr2O7
2- + 56 H+ + 3 C2H6 → 14 Cr3+ + 37 H2O + 6 CO2 

 

e.    ClO2 + 1e → ClO2
- 

     ClO2 + H2O → ClO3
- + 2 H+ + 1e 

Globaal: 

2 ClO2 + H2O → ClO2
- + ClO3

- + 2 H+ 

 

6. a. Br2 + 2e → 2 Br- 

 2(NO2 + H2O → NO3
- + 2 H+ + 1e) 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Br2 + 2 NO2 + 2 H2O → 2 NO3
- + 4 H+ + 2 Br- 

of Br2 + 2e → 2 Br- 

 2(NO2 + 2 OH- → NO3
- + 4 H2O + 1e) 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Br2 + 2 NO2 + 4 OH- → 2 Br- + 2 NO3
- + 2 H2O 

 

Bij de reactie komen H+-ionen vrij waardoor OH--ionen worden weggenomen (of 

omgekeerd): de pH daalt tijdens de reactie. 
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b. ClO4
- + 8 H+ + 8e → Cl- + 4 H2O 

 4(Sn2+ → Sn4+ + 2e) 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 ClO4
- + 8 H+ + 4 Sn2+ → Cl- + 4 H2O + 4 Sn4+ 

of ClO4
- + 4 H2O + 8e → Cl- + 8 OH- 

 4(Sn2+ → Sn4+ + 2e) 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 ClO4
- + 4 H2O + 4 Sn2+ → Cl- + 8 OH- + 4 Sn4+ 

Bij deze reactie komen OH--ionen vrij (of worden H+-ionen opgenomen): de pH van de 

oplossing stijgt. 

 

7. Oxidatie van chromiet naar chromaat waarbij Cr van O.T. +III in chromiet naar +VI in chromaat 

gaat:    

CrO2
-   +  4 OH-   →   CrO4

2-   +  3 e  +  2 H2O 

Reductie van H2O2 naar H2O waarbij O van O.T. –I in waterstofperoxide naar –II in water gaat: 

H2O2  +  2 e  +  2 H2O  →  2 H2O  +  2  OH- 

Globale redoxreactie (oxidative x 2 + reductive x 3 en vereenvoudigen): 

2 CrO2
-   +  2 OH-   +   3 H2O2   →  2 CrO4

2-   +  4 H2O 

8. 25.2 g/L 

 

De redoxkoppels zijn: Cr2O7
2+/ Cr3+ en  Fe3+/ Fe2+ . 

De reactievergelijking in ionvorm is te vinden via de halfreactiemethode (eerst beide halfreacties 

afzonderlijk volledig equilibreren en vervolgens de halfreacties samentellen): 

6 Fe2+ + Cr2O7
2+ + 14 H+ → 6 Fe3+ + 2 Cr3+ + 7 H2O 

Uit deze reactievergelijking volgt dat 1 mol Cr2O7
2- 6 mol Fe2+ tot Fe3+ kan oxideren. 

22.12 mL van een oplossing van 0.0312 mol/L K2Cr2O7 bevat 

0.0312 mol/L × 22.12×10-3 L of 6.90 ×10-4 mol K2Cr2O7.  

Deze 6.90×10-4 mol K2Cr2O4 kunnen 6 × 6.90×10-4 mol of 4.14×10-3 mol Fe2+ oxideren. 

25.00 ml ijzer(II)sulfaat oplossing bevatten bijgevolg 4.14×10-3 mol FeSO4 of 4.14×10-3 mol × 152 

g/mol of 0.629 g FeSO4. 

Dit komt overeen met 0.629 g × 40 of 25.2 g FeSO4 per liter. 
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9. 23.06 g 

 

De reactievergelijking is te vinden via de halfreactiemethode: 

 

5 H2O2 + I2 → 4 H2O + 2 IO3
- + 2 H+ 

 

1 mol I2 kan dus 5 mol H2O2 tot water reduceren. 

32.00 ml van een 0.0212 mol/L I2-oplossing bevat 

0.0212 mol/L x 32.00 10-3 L of 0.678 10-3 mol I2 

Hiermee kan 0.678 10-3 mol x 5 of 3.39 10-3 mol H2O2 gereduceerd worden. 

5.000 g H2O2-oplossing bevat 3.392 10-3 mol H2O2 

Per kg bevat de H2O2-oplossing 3.392 10-3 mol x 200 of 0.678 mol H2O2 of 

0.678 mol x 34.01 g/mol = 23.06 g H2O2. 

 

10. 23.7 ml 

 

De reactievergelijking is: 

 

5 (COOH)2 + 2 MnO4
- + 6 H+ →  10 CO2 + 2 Mn2+ + 8 H2O 

 

1 mol (COOH)2 kan 
5

2
mol MnO4

- reduceren 

25.00 mL van een 0.0503 mol/L oxaalzuuroplossing bevat 

0.0503 mol/L × 25.00×10-3 L of 1.26×10-3 mol oxaalzuur. Hiermee reageert 

5

2
 × (1.26×10-3) mol of 0.5024×10-3 mol MnO4

- 

1 L KMnO4-oplossing bevat 0.0212 mol KMnO4 

Voor 0.5024×10-3 mol KMnO4 is bijgevolg een volume oplossing vereist gelijk aan 

L1023.7
0.0212

100.5024L1.000 3

3

−
−

=
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6.6 KLASSIKALE OEFENINGEN 

 

▪ Definitie oxidatietrap (O.T.) 

De oxidatietrap van een atoom in een verbinding is de lading (uitgedrukt in elementaire 

eenheden) van het ion dat zou ontstaan wanneer de bindingselektronen volgens 

bepaalde regels over de partners verdeeld worden. Voor een mono-atomisch ion is de 

O.T. gelijk aan de ionlading. 

 

▪ oxidatie: een reactie waarbij de O.T. van een atoom stijgt 

voorbeeld: Zn   →  Zn2+ + 2e-  

                   0                 +II                           

                   

▪ reductie: een reactie waarbij de O.T. van een atoom daalt 

voorbeeld: Cu2+ + 2e-  →  Cu 

                  +II                          0 

 

▪ redoxreactie: een oxidatie gaat steeds gepaard met een reductie en omgekeerd. De 

combinatie van beide halfreacties (oxidatie en reductie) noemt men een redoxreactie. 

 

voorbeeld: Cu2+ + Zn   →   Cu + Zn2+ 

 

▪ redoxkoppel: in een redoxreactie komen bepaalde atomen links en rechts van de 

reactiepijl voor onder een andere vorm met verschillende oxidatietrappen. Men spreekt 

van redoxkoppels. In een redoxkoppel noemt men de vorm met de hoogste O.T. de 

oxidator en de vorm met de laagste O.T. de reductor. 

 

voorbeeld: Cu2+ / Cu       ;        Zn2+ / Zn 

 

▪ oxidator: heeft de neiging om elektronen op te nemen (om zelf gereduceerd te worden). 

 

▪ reductor: heeft de neiging om elektronen af te staan (om zelf geoxideerd te worden). 

 

1. Bepaal de oxidatietrap van elk atoom in de volgende verbindingen. 

a. HClO3  

b. 

 

SO3

2−
 

c. H2O2 

d. HClO 

e. LiH 

f. HS- 
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2. Identificeer in onderstaande reacties de oxidator en de reductor. 

Schrijf de halfreacties en equilibreer de volledige redoxreactie in zuur milieu: 

a. Fe2+(aq) + 

 

Cr2O7

2−
(aq)  →   Fe3+(aq) + Cr3+(aq) 

b. 

 

CrO 4

2−
(aq) + Cl-(aq)  →   Cr3+(aq) + HClO2(aq) 

Idem, maar equilibreer in basisch midden: 

c. Cr3+(aq) + MnO2(aq)  →   

 

CrO 4

2−
(aq) + Mn2+(aq) 

3.  Equilibreer volgende reactie. Is dit een redoxreactie? 

 

Cr2O7

2−
    +     H2O    →    CrO4

2-      +    H3O+ 
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7 ANORGANISCHE BENAMINGSLEER 
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7.1 ELEMENTEN  

 

7.1.1 Het symbool voor het element wordt afgeleid van de naam, soms de Latijnse naam 

 

naam  symbool naam  symbool 

ijzer ferrum Fe stikstof nitrogenium N 

koolstof carb(on)eum C waterstof hydrogenium H 

koper cuprum Cu zuurstof oxygenium O 

kwik mercurius1 Hg zwavel sulfur S 

 

▪ Naam en symbool voor een nuclide  

- Voorbeeld:  naam:  koolstof-12  symbool: 

 

12
C   

 

                                                           
1 De Engelse en Latijnse benamingen zijn afkomstig van de planeet genoemd naar de god van de handelaars en 

de reizigers. Het symbool Hg is afkomstig van het Latijnse "hydragyrum" wat "vloeibaar zilver" betekent. 
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7.2 IONEN 

 

7.2.1 Mono-atomische kationen 

 

- Voorbeeld:  

Na+ : natrium-ion 

Mg2+ (niet Mg+2 of Mg++) : magnesium-ion 

 

Indien de kationlading veranderlijk is, wordt de beschouwde ionlading in de naam 

aangegeven met een Romeins cijfer tussen ronde haken. Men noemt dit het Stockgetal. 

 

- Voorbeeld:  

Fe3+ : ijzer(III)-ion (lees "ijzer drie ion") 

Fe2+ : ijzer(II)-ion  

 

ijzer(3+)-ion en ijzer(2+)-ion zijn eveneens toegelaten. 

 

7.2.2 Mono-atomische anionen 

 

De naam van een mono-atomisch anion wordt gevormd door de uitgang –ide achter de stam van de 

(Latijnse) naam van het element te voegen. 

 

- Voorbeeld: Cl- : chloride-ion; O2- : oxide-ion 

 

7.2.3 Poly-atomische anionen 

 

Volgende anionen krijgen een naam op –ide 

 OH- : hydroxide-ion 
−

CN : cyanide                   

 

C
2

2−
     : acetylide-ion 

 

 

S
2

2−
  : disulfide-ion 

−
3

N  : azide 

 

O
2

2−
     : peroxide-ion 

 

 

I
3

−
  : trijodide-ion 

−
HS  : waterstofsulfide 

−
2

NH   : amide 

   

Aanduiding van de verhouding van componenten gebeurt met Griekse voorvoegsels: 

1 :  mono (meestal weggelaten)  5 :  penta 

2 :  di  6 :  hexa 

3 :  tri  7 :  hepta 

4 :  tetra  8 : octa 
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7.3 ENKELVOUDIGE STOFFEN 

 

Naast de aan te bevelen systematische naam is voor sommige enkelvoudige stoffen ook nog een 

triviale naam toegelaten. 

 

Formule Systematische naam Triviale naam 

H monowaterstof atomaire waterstof 

H2 diwaterstof waterstof 

O3 trizuurstof ozon 

P4 tetrafosfor witte (of gele) fosfor 

S8 octazwavel -zwavel 

 

 

7.4 SAMENGESTELDE STOFFEN 

 

7.4.1 Binaire stoffen 

 

In de formule staat het meest elektropositieve element voorop. 

 

- Voorbeeld:  NaCl, CaBr2, Fe2O3, HCl, Cl2O, OF2 

 

- Uitzonderingen: 

NH3 i.p.v. H3N 

CH4 i.p.v. H4C 

 

In de naam wordt de kationnaam van het eerste element gevolgd door de anionnaam van het 

tweede element. 

 

- Voorbeeld: 

NaCl : natriumchloride; CaBr2 : calciumbromide 

 

Indien meer verbindingen bestaan tussen twee verschillende elementen, dan zal men: 

ofwel het aantal gebonden atomen aanduiden met Griekse numerieke voorvoegsels  

- Voorbeeld: 

FeO : ijzermonoxide  Fe2O3 : di-ijzertrioxide 

NO : stikstofmonoxide N2O : distikstofmonoxide 
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ofwel achter de naam van het eerste element het Stockgetal aangeven 

- Voorbeeld: 

FeO : ijzer(II)oxide Fe2O3 : ijzer(III)oxide 

NO : stikstof(II)oxide N2O : stikstof(I)oxide 

 

Voor de onderstaande binaire waterstofverbindingen blijft men de ingeburgerde namen gebruiken. 

 

H2O : water 

NH3 : ammoniak 

CH4 : methaan 

 

 

7.4.2 Ternaire en andere samengestelde stoffen  

 

Schrijfwijze van de formule: 

- het kationdeel wordt eerst geschreven, gevolgd door het aniondeel 

- indien in een kationdeel en/of aniondeel meer delen voorkomen dan wordt binnen elke 

deelsoort de alfabetische volgorde toegepast, steunend op de eerste letter van het 

betreffende symbool. 

- het aantal identieke delen wordt aangegeven door een indexcijfer 

 

Naamvorming: 

- De naam van het kationdeel wordt gevolgd door de naam van het aniondeel. 

- Indien in een kationdeel en/of aniondeel meer delen voorkomen, dan wordt binnen elke 

deelsoort de alfabetische volgorde toegepast, steunend op de eerste letter van de naam 

van de betreffende delen. 

- Indien meer verbindingen bestaan tussen de deelsoorten, dan zal men 

o ofwel het Stockgetal vermelden bij het kationdeel  

o ofwel Griekse numerieke voorvoegsels gebruiken 

 

- Voorbeelden: 

 

NaCN :   natriumcyanide;     

NH4Cl :   ammoniumchloride 

NH4CN :  ammoniumcyanide;    

Ca(OH)2 :  calciumhydroxide 

Fe(OH)2 :  ijzer(II)hydroxide of ijzerdihydroxide 

CaNaPO4 :  calciumnatriumfostfaat   

KNa2PO4 :  kaliumdinatriumfosfaat 
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H2SO4 :   diwaterstofsulfaat 

LiHS :   lithiumwaterstofsulfide 

NaNH4HPO4 :  ammoniumnatriumwaterstoffosfaat 

Oxozuren 

- Voor oxozuren en hun zouten met anionnaam op –aat of op –iet kan men een 

eenvoudige naam vormen zoals voor de binaire stoffen. 

 

- Voorbeeld: 

H2SO4 :  diwaterstofsulfaat 

Na2SO3 :  natriumsulfiet 

KClO4 :  kaliumperchloraat 

NaClO :  natriumhypochloriet 

 

- De meest ingeburgerde namen voor deze oxozuren bestaan echter uit de Nederlandse naam 

(soms afgekort) van het centrale element, gevolgd door –zuur (overeenstemmend met –aat) 

of –igzuur (overeenstemmend met –iet). 

 

- Voorbeeld: 

HClO3 :   chloorzuur 

HClO2 :   chlorigzuur 

H2CO3 :  koolzuur 

- Uitzondering:  

HNO3 :   salpeterzuur (en niet stikstofzuur) 

- De prefixen "per" en "hypo" mogen gebruikt worden in gevallen, zoals vermeld in 

onderstaande tabel, om een hogere en lagere oxidatietrap aan te geven. 

- Voorbeeld:   

HIO4 :   perjoodzuur  

HIO :   hypojodigzuur 

Oxozuren en hun anionen 

formule triviaalaam oxozuur triviaalnaam anion 

H3BO3 boorzuur boraat 

H2CO3 koolzuur carbonaat 

HNO3 salpeterzuur nitraat 

HNO2 salpeterigzuur nitriet 

H3PO4 fosforzuur fosfaat 

H2PHO3 fosfonzuur (fosforigzuur) fosfonaat (fosfiet) 

H2SO4 zwavelzuur sulfaat 

H2S2O3 thiozwavelzuur thiosulfaat 
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H2SO3 zwaveligzuur sulfiet 

H2CrO4 chroomzuur chromaat 

H2Cr2O7 dichroomzuur dichromaat 

HClO4  perchloorzuur2 perchloraat 

HClO3 chloorzuur chloraat 

HClO2 chlorigzuur chloriet 

HClO hypochlorigzuur hypochloriet 

 

 

 

                                                           
2 Voor de oxozuren waarin de andere halogenen broom (Br) en jood (I) voorkomen, zijn de benamingen 

gelijkaardig. 
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SYMBOLEN 

  

Symbool Betekenis 

A massagetal 
AM relatieve atoommassa 
e elektron 
EN elektronegatieve waarde 
h Constante van Planck 
Kc evenwichtsconstante als functie van de concentraties 
Kp evenwichtsconstante als functie van de partiële drukken 
Kb basedissociatieconstante 
Kz zuurdissociatieconstante 
k reactiesnelheidsconstante 
M molaire massa 
MM relatieve molecuulmassa 
NA Constante van Avogadro 
n neutron 
p proton 
Z atoomnummer 

 

PREFIXEN OF VOORVOEGSELS 

 

Voorvoegsel Symbool Betekenis 



 appendix CHE - Symbolen, eenheden en natuurconstanten ii 

Tera T 1012 
Giga G 109 
Mega M 106 
kilo k 103 

hecto h 102 
deca da 101 

deci d 10-1 
centi c 10-2 
milli m 10-3 
micro µ 10-6 
nano n 10-9 

pico p 10-12 

 

Voobeeld: 

1 MeV= 1 megaelektronvolt= 106 eV 

 1nm= 1 nanometer= 10-9 m 

EENHEDEN 

 

SI-eenheden  

 

grootheid* symbool  benaming eenheid symbool eenheid 

lengte L  meter m 

massa m  kilogram kg 

hoeveelheid stof n  mol mol 

tijd t  seconde s 

temperatuur T  Kelvin K 

stroomsterkte I  ampère A 

lichtsterkte I  candela cd 

oppervlakte S  vierkante meter m2 

volume V  kubieke meter m3 

dichtheid ρ   kg m-3     
snelheid v 

dt

ds
v =  

 m s-1 

versnelling a 

dt

dv
a =  

 m s-2 

kracht F F= m a newton N= kg m s-2 
druk p 

S

F
p =  

pascal Pa= N m-2 

arbeid W W= F x joule J= N m 
 = kg m² s-² 

energie E  joule J 

vermogen P 

t

W
P =  

watt W= J s-1 
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elektrische lading Q Q = I  t coulomb C = A s 
elektrische 
spanning 

V 

Q

W
V =  

volt V= J C-1 

   = J s-1 A-1 
   = W A-1 

elektrische 
veldsterkte 

E 

L

V
E =  

 V m-1= J C-1 m-1 
         = N C-1 

 

* Bovenaan in de tabel en vetgedrukt staan de basisgrootheden, onderaan staan een aantal 

afgeleide grootheden. 

 

 

 

 

 

Niet-SI-eenheden, naast SI-eenheden gebruikt  

 

grootheid symbool benaming eenheid symbool eenheid 

volume V liter 1 L = 10-3 m3= dm3 
druk p bar 1 bar = 105 N m-2 = 105 Pa 
energie E elektronvolt 1 eV = 1.6021 10-19 J 
temperatuur T graden Celcius 0 °C = 273.15 K 

 

 

Eenheden niet langer internationaal aanvaard, maar toch veel gebruikt  

 

grootheid symbool benaming eenheid Symbool eenheid 

druk p atmosfeer 1 atm= 1.01325 105 Pa = 
1.01325 bar 
1 atm = 760 mm Hg 

energie E calorie 1 cal= 4.184 J 
lengte L ångstrøm 1 Å= 10-10 m 

     

 

NATUURCONSTANTEN 

 

Constante Symbool en waarde 

lichtsnelheid in het vacuüm c  = 2.997925 108 m s-1 
permittiviteit van het vacuüm ε0 = 8.85419 10-12 C V-1 m-1 
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elementaire positieve lading e  = 1.6021 10-19 C 
Constante van Planck h  = 6.6261 10-34 J s 
Constante van Avogadro NA = 6.022045 1023 mol-1 

universele gasconstante R  = 8.31441 J mol-1 K-1 = 0.0825 L atm K-1 mol-1 

atoommassa-eenheid u  = 1.6605656 10-27 kg 

 

  



  



 



 FYS - Inleiding  

INLEIDING VOORBEREIDINGSCURSUS FYSICA 

 

De voorbereidingscursus fysica bestaat uit vijf hoofdstukken. De nieuwsgierige lezer zal wellicht 

verwonderd zijn hierover. Inderdaad, de klassieke opbouw van de leerstof fysica in het middelbaar 

onderwijs beslaat immers toch heel vele domeinen en toepassingen zoals mechanica, vloeistoffen, 

gassen, warmte, elektriciteit, magnetisme, moderne fysica. 

De goed afgebakende keuze van hoofdstukken in deze voorbereidingscursus, deel fysica, is niettemin 

heel bewust gemaakt. 

Vooreerst behandelt deze cursus de concepten die in alle eerstejaars cursussen snel aan bod komen. 

De begrippen beweging, kracht, arbeid en energie behoren tot de meest fundamentele bij het 

onderzoek van de werkelijkheid, maar ook bij het ontwikkelen van toepassingen en technologie. 

Toepassingen waarvan we vandaag overvloedig gebruik maken steunen op het concept energie 

getransporteerd via golven (denk maar aan draadloze en mobiele netwerken enz.). Om deze concepten 

goed te begrijpen zijn twee soorten bewegingen die met elkaar verband houden fundamenteel: de 

cirkelbeweging en de harmonische trilling. Golven zijn immers zich door de ruimte voortplantende 

trillingen. En analyse van beweging is bijvoorbeeld in de biomechanica en robotica essentieel. 

Bij de gemaakte onderwerpkeuze komen zowat alle vaardigheden (behalve het praktisch uitvoeren 

van experimenten) aan bod die bij het vak fysica horen, maar ook daarbuiten (bv. chemie). Alle 

modules maar in het bijzonder de module over grootheden, eenheden en wetenschappelijke 

weergave van getallen spelen hierop in. 

Aan het einde van ieder hoofdstuk is telkens een grote verzameling oefeningen opgenomen om deze 

cursus tot een opfris-, dril- en trainingscursus te maken.  

De auteurs hopen evenwel dat ook studenten die bepaalde onderwerpen niet gezien hebben of voor 

wie de kennis al een tijdje ‘weggezakt’ is, met deze voorbereidingscursus geholpen worden. 

In deze cursus worden enkele figuren en heel veel oefeningen gebruikt uit het boek Physics for 

scientists and engineers. Third edition van Randall Knight (Pearson Education). Dit boek wordt als 

studiemateriaal gebruikt in de bachelor studieprogramma’s  Exacte Wetenschappen aan de VUB. 
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Het onderdeel in de fysica dat zich toelegt op het beschrijven van bewegingen is de kinematica. De 

oorzaak van bewegingen komt aan bod in de volgende module FYS 2 – Kracht, arbeid en energie. 

1.1 INLEIDING 
  

Beweging gaat gepaard met de continue verandering van de positie en/of de oriëntatie in functie van 

de tijd van objecten. Om beweging natuurkundig te beschrijven hebben we dus een ruimtelijk 

assenstelsel en een tijdaanduiding nodig en beschrijven we de verandering met de begrippen snelheid 

en versnelling. Een eerste stap in deze beschrijving is het bewegingsdiagram (of plaatsdiagram). 

Aangezien er in de ruimte verschillende richtingen mogelijk zijn, met voor elke richting 2 oriëntaties 

(positief en negatief, bijvoorbeeld rechts en links voor een horizontale richting of boven/beneden voor 

een verticale richting) drukken we positie, snelheid en versnelling uit aan de hand van vectoriële 

grootheden.  Tijd is een scalaire grootheid.  

Als de beweging enkel verandering van positie inhoudt, spreken we over translatie in de ruimte. Is er 

ook sprake van verandering van oriëntatie in de ruimte, dan spreken we over rotatie. 

De ruimte waarin wij leven en waar we bewegingen in waarnemen is 3-dimensioneel. Translaties 

kunnen zich echter ook beperken tot 1-dimensionale of rechtlijnige bewegingen en 2-dimensionale of 

vlakke bewegingen.   

Twee karakteristieke voorbeelden van 1-dimensionele bewegingen worden in dit hoofdstuk verder 

uitgediept: 

• de eenparige rechtlijnige beweging (ERB) waarbij de snelheid constant is  

• de eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging (EVRB) waarbij de versnelling constant is, met 

als specifiek voorbeeld de verticale worp. 

In volgende hoofdstukken wordt ingegaan op typische voorbeelden van vlakke of 2-dimensionale 

bewegingen: 

• de projectielbeweging 

• de cirkelvormige beweging, in het bijzonder de eenparig cirkelvormige beweging (ECB) en de 

eenparig veranderlijke cirkelvormige beweging (EVCB) 

 

1.2 BEWEGINGSDIAGRAM 
 

1.2.1 Positie bepalen in een bewegingsdiagram 

 

Een zeer nuttig instrument om de link te leggen tussen alledaags taalgebruik over beweging en de 

natuurkundige beschrijving van beweging is het zogenaamde bewegingsdiagram. 

Een bewegingsdiagram kan opgevat worden als een reeks foto’s, waarbij een reeks foto’s van het 

bewegende object worden opgeslagen met hoge tijdresolutie: d.w.z. elke foto volgt op de vorige na 
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een zeer kort maar gelijk tijdinterval. Je kan dit goed vergelijken met een in het duister bewegend 

voorwerp waarbij een periodisch flitsend strobo-licht het object om de zoveel seconden zichtbaar 

maakt. Een voldoende hoge tijdresolutie is een nodige voorwaarde om (de veranderlijkheid van) de 

beweging te kunnen analyseren. 

Neem nu de volgende situatie: een autobestuurder rijdt met een snelheid van 15 m/s, ziet op 90 m 

voor zich een kruispunt met rood licht en begint te remmen. Zo een bewegingsdiagram ziet er als volgt 

uit: 

 

Dit is een 1D beweging. Als we alleen translatie beschouwen is het beter om het voorwerp voor te 

stellen als een punt: 

 

Een bewegingsdiagram dient om de beweging kwantitatief te beschrijven. Om de ruimte te 

beschrijven hebben we een referentie-as nodig, deze duidt aan: 

• welke positie we als “nul” beschouwen (oorsprong), 

• de zin van de as  (welke posities positief of negatief gelegen zijn tov “nul” ),  

• een schaalaanduiding voor afstanden ( een vakje staat voor zoveel meter).  

De assenstelsel keuze kan bijvoorbeeld als volgt zijn: 

 

 

Hierbij is de oorsprong gekozen bij de initiële positie van het object, en volgens de horizontale richting 

de posities rechts van de oorsprong als positief . 

In een bewegingsdiagram is de tijdsaanduiding impliciet. Het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende 

posities is steeds hetzelfde. Indien de posities niet genummerd zijn in het diagram ga je ervan uit dat 

er een links-rechts of rechts-links ordening is van de posities. 

We kunnen nu dus de positie van het object natuurkundig beschrijven door een vector: de 

plaatsvector 𝑟 . De auto bevindt zich initieel bij de nulpositie en heeft daarna positieve en 

toenemende posities (want steeds verder naar rechts wat volgens de positieve zin is)  gedurende de 

rest van de beweging. Opgelet: het verschil tussen de opeenvolgende posities neemt steeds af, maar 

de posities zelf nemen toe, zoals je ziet in onderstaande bewegingsdiagrammen waar 𝑟1 en 𝑟5worden 

afgebeeld. 
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Verschil van positie noemen we verplaatsing. Ook verplaatsing is een vectoriële grootheid voorgesteld 

door het symbool ∆𝑟 en verkregen door het verschil te nemen van de twee plaatsvectoren van de 

posities waartussen je de verplaatsing wil kennen.  

Bijvoorbeeld ∆𝑟01 =  𝑟1 − 𝑟0  of  ∆𝑟12 =  𝑟2 −  𝑟1 maar ook  ∆𝑟25 =  𝑟5 −  𝑟2, met andere woorden je 

kan een verplaatsingsvector tekenen tussen gelijk welke twee posities, het hoeven geen 

opeenvolgende posities te zijn. 

 

 

 

Verplaatsing bevat informatie over de afstand of afgelegde weg tussen twee posities, alsook 

informatie over volgens welke richting en in welke zin je de volgende positie kunt bereiken vanuit de 

vorige. We geven dit aan met een pijl (een vector). 

 

1.2.2 Veel voorkomende bewegingsdiagrammen 

 

Bij rechtlijnige bewegingen zullen we vaak de volgende patronen tegenkomen voor de lengtes X van 

de opeenvolgende verplaatsingen: 

1. 0, 0, 0, … : we noemen dit “Rust” 

2. X, X, X, … : we noemen dit “ERB” 

3. X, X+A, X+2A, X+3A, … waarbij A > 0 (steeds groter wordende X) of A < 0 (steeds kleiner 

wordende X) kan zijn. We noemen dit “EVRB”. Indien A = 0 hebben we “ERB”. 

 

De gekozen benamingen: “ERB” en “EVRB” zijn niet toevallig gekozen, zie verder. 
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1.2.3 Snelheid bepalen uit een bewegingsdiagram 

 

De verandering van positie of verplaatsing in functie van de tijd wordt uitgedrukt in snelheid. 

Afhankelijk van de grootte van de tijdsduur spreken we over gemiddelde of ogenblikkelijke snelheid, 

later in de cursus worden deze begrippen geëxpliciteerd. Aangezien snelheid gedefinieerd wordt als 

de verplaatsing ∆𝑟 per tijdseenheid, is het ook een vectoriële grootheid: �⃗� 

In een bewegingsdiagram is het tijdsinterval tussen twee posities steeds gelijk, de lengte van de 

snelheidsvectoren is recht evenredig met de lengte van de snelheidsvectoren. In een 

bewegingsdiagram kunnen we de snelheidsvectoren bijgevolg voorstellen met dezelfde lengte als de 

verplaatsingsvectoren:  

 

1.2.4 Versnelling bepalen uit een bewegingsdiagram 

 

Versnelling drukt de verandering van snelheid in de tijd uit en is dus ook een vectoriële grootheid: �⃗� 

Opnieuw is er een onderscheid tussen gemiddelde en ogenblikkelijke versnelling op basis van de 

grootte van het tijdsinterval (zie later).  

In een bewegingsdiagram bepalen we de versnellingsvector als volgt: 

• selecteer twee opeenvolgende gemiddelde snelheidsvectoren, bv. �⃗�1 en �⃗�2 

• herteken deze twee vectoren met een zelfde beginpunt  

• teken een nieuwe vector die de “kop” van de eerste vector �⃗�1 verbindt met de “kop” van de 
tweede vector �⃗�2 (volgorde!) 

• de vector die zo werd bepaald is de versnellingsvector �⃗� over deze twee tijdsintervallen van 

het bewegingsdiagram 

 

 

Deze versnellingsvector �⃗� duidt aan in welke richting de snelheid verandert (positief of negatief), en 

geeft een idee van het bedrag waarmee de grootte van de snelheid verandert. Let op: een negatieve 

versnelling wilt NIET noodzakelijk zeggen dat het voorwerp vertraagt! De zin van een vector is 

afhankelijk van de referentie-as. Indien we in dit voorbeeld de referentie-as van rechts naar links 

kozen, was de versnellingsvector positief 
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Een voorwerp zal vertragen als de zin van de snelheidsvector tegengesteld is aan de zin van de 

versnellingsvector! 

In dit voorbeeld is de gemiddelde versnelling negatief en blijft negatief zolang het object in beweging 

is. Dit kan je vaststellen uit de constructie van de versnellingsvector voor twee opeenvolgende posities 

tijdens de beweging. Omdat de snelheidsvectoren in dit geval steeds positief  zijn, vertraagt het 

voorwerp (de auto) in dit voorbeeld. 

In andere voorbeelden kan een negatieve versnelling wel overeenkomen met een toenemende 

snelheid van het voorwerp. In oefeningen en in de bespreking van de verticale worp komen we hierop 

terug. 

 

1.3 PLAATS, SNELHEID EN VERSNELLING ZIJN VECTORIËLE GROOTHEDEN 
 

1.3.1 Vectoriële grootheden 

 

In de fysica wordt er een onderscheid gemaakt tussen scalaire en vectoriële grootheden. 

Scalaire grootheden of scalars hebben enkel een grootte: ze worden uitgedrukt door een reëel getal 

en een eenheid. Een scalaire grootheid wordt aangeduid door een symbool , zoals t voor tijd, en een 

eenheid, zoals seconde(s), bijvoorbeeld t = 5,0 s 

Andere voorbeelden van scalaire grootheden zijn massa, bv. m = 70 kg, of arbeid, bv. W = 12 J. 

Vectoriële grootheden hebben ook een grootte (met eenheid) maar daarnaast ook een richting, zin en 

aangrijpingspunt. Een vectoriële grootheid wordt in bewerkingen aangeduid door een symbool met 

een pijltje, zoals �⃗� voor kracht, en op tekeningen door een pijl.  

Andere voorbeelden van vectoriële grootheden zijn positie 𝑟, snelheid �⃗�, versnelling �⃗�.  

De rechte waarop zo een vectorpijl ligt, is de drager van de vector en geeft de richting van de vector 

aan, het beginpunt (of staart) van de vectorpijl is het aangrijpingspunt, de pijlpunt (of kop) van de 

vectorpijl geeft de zin aan en de afstand tussen begin en eindpunt geeft de grootte van de vector.  

 

Figuur 1 Vector voorstelling van de snelheid 
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De grootte is dus een onderdeel van een vector en bepaalt niet de volledige vector. Een uitdrukking 

zoals  de snelheid v = 5 m/s beschrijft dan ook niet de vectoriële grootheid �⃗� maar slechts het 

onderdeel grootte van �⃗� of nog v =‖�⃗�‖ waarbij ‖�⃗�‖ staat voor de norm van vector 𝑣 of de lengte van 

de pijl. Om �⃗� te beschrijven moeten we niet enkel de grootte v = 5 m/s kennen, maar ook de richting 

(horizontaal bv.), de zin (naar rechts bv.) en aangrijpingspunt (bv. de auto met positie 𝑟).  

We kunnen een vector wel uitdrukken met behulp van zijn grootte:   �⃗� = ± ‖�⃗�‖. 𝑒𝑛⃗⃗⃗⃗⃗  

waarbij 𝑒𝑛⃗⃗⃗⃗⃗ de eenheidsvector voorstelt in de (gekozen) zin van de richting n (de x-, y- of z-richting), bv.  𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗⃗  is de eenheidsvector in de x-richting. De zin en grootte van een vector wordt op deze manier 

uitgedrukt ten opzichte van een eenheidsvector. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van de term ‘v’ om 

de term ‘± ‖�⃗�‖′ uit te drukken en de uitdrukking wordt dan �⃗� = 𝑣. 𝑒𝑛⃗⃗⃗⃗⃗ 

Analoog aan de eenheidsvector in de x-richting, bestaan er eenheidsvectoren in de y- en z-richting:  𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑒𝑛 𝑒𝑧⃗⃗ ⃗⃗ . Deze eenheidsvectoren bepalen de richting, de positieve zin en hebben als grootte 1. Andere 

veelgebruikte schrijfwijzen voor eenheidsvectoren zijn:  𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ =  𝑥 =  𝑖𝑥⃗⃗⃗ ⃗ =  𝑖̂ =  𝟙𝑥 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ =  �̂� =  𝑖𝑦⃗⃗⃗⃗ = 𝑗̂ =  𝟙𝑦 𝑒𝑧⃗⃗ ⃗⃗ =  �̂� =  𝑖𝑧⃗⃗ ⃗ =  �̂� =  𝟙𝑧 

Afhankelijk van de situatie die we willen beschrijven, kan het assenstelsel veranderen maar de 

eenheidsvectoren kiezen we meestal zo dat ze loodrecht op elkaar staan (orthogonaal) en dezelfde 

lengte hebben, op die manier vormen ze een  Cartesiaans assenstelsel. 

 

Figuur 2 Tweedimensionaal Cartesiaans assenstelsel 

Een assenstelsel kan zowel voor 1, 2 als 3 dimensies opgesteld worden. Afhankelijk van de situatie die 

beschreven wordt, kies je het best passend assenstelsel. 

 

1.3.2 Plaatsvector �⃗⃗� 

 

Door het kiezen van een referentie assenstelsel, kunnen we iedere plaats P in de ruimte beschrijven 

ten opzichte van dit assenstelsel. Elke plaats kan dan voorgesteld worden door een vector die start in 

de oorsprong O (de staart van de vector ligt in de oorsprong) en eindigt op de plaats P in de ruimte die 

het voorwerp inneemt: 
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𝑟 =  𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

De grootte van de vector (r = ‖𝑟‖) wordt uitgedrukt met de dimensie lengte in de SI-eenheid meter.  

 

Figuur 3 Vector voorstelling van de plaatsvector in een 3-dimensionaal Cartesiaans assenstelsel 

 

In een 3 - dimensionale wereld, kan iedere plaatsvector beschreven worden naar de drie richtingen 

met behulp van coördinaten en eenheidsvectoren: 𝑟 = 𝑟𝑥 + 𝑟𝑦 + 𝑟𝑧 = x 𝑒𝑥 + y 𝑒𝑦 + z 𝑒𝑧 = �⃗� + �⃗� + 𝑧 = x 𝑖 ̂+ y𝑗 ̂ + z 𝑘 ̂ 
In het kader van deze voorbereidingscursus beschrijven we bewegingen in 1 of 2 dimensies, waardoor 

plaatsvectoren voorgesteld kunnen worden als volgt: 

1 D  𝑟 = �⃗� = x 𝑖 ̂=x 𝑒𝑥 of  𝑟 = �⃗� =y 𝑗 ̂ = y 𝑒𝑦 of  𝑟 = 𝑧 =  z �̂�= z 𝑒𝑧 

2D 𝑟 = �⃗� + �⃗� = x 𝑖 ̂+ y𝑗 ̂ = x 𝑒𝑥 + y 𝑒𝑦  

In plaats van met x-, y-, z-coördinaten ten opzichte van de eenheidsvectoren in een orthogonaal 

assenstelsel te werken, gebruikt men ook vaak poolcoördinaten om een plaats voor te stellen. Bij de 

bespreking van de Eenparige CirkelBeweging (ECB) en Eenparige Veranderlijke CirkelBeweging (EVCB) 

maken we hier gebruik van. 

 

 

1.3.3 Gemiddelde snelheid 〈�⃗⃗⃗�〉 en ogenblikkelijke snelheid �⃗⃗⃗� 

 

Natuurkundig bedoelen we met gemiddelde snelheid het verschil van de positie of verplaatsing in een 

tijdsinterval met een duur van 1 tijdseenheid. Deze tijdseenheid kan zowel 1 µs als 1 jaar en alles 

daartussen (of groter/kleiner zijn). Deze gemiddelde snelheid geldt voor de duur tijdens twee 

opeenvolgende momenten, en is dus NIET gelijk aan een algebraïsch gemiddelde. 

Aangezien de gemiddelde snelheid gedefinieerd wordt als de verplaatsing ∆𝑟 per tijdseenheid Δt, 
wordt hij ook voorgesteld met een vector:  
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< �⃗� > =  ∆𝑟∆𝑡 

Indien het tijdsinterval infinitesimaal klein wordt, spreken 

we niet meer over gemiddelde snelheid maar over de 

ogenblikkelijke snelheid 𝑣 ⃗⃗⃗ ⃗: 𝑣 ⃗⃗⃗ ⃗ = lim∆𝑡→0 ∆𝑟∆𝑡 

Voor een 1 D beweging ligt de gemiddelde snelheidsvector 

op dezelfde plaats als de ogenblikkelijke snelheidsvector, dit 

is niet zo voor 2D of 3D bewegingen (zie verder). 

 

1.3.4 Gemiddelde versnelling 〈�⃗⃗⃗�〉 en ogenblikkelijke 

versnelling  �⃗⃗⃗�  

 

Natuurkundig is gemiddelde versnelling de verandering van 

de snelheid in een tijdsinterval van één tijdseenheid. 

Gemiddelde versnelling is dus ook een vector: < �⃗� >.  

De gemiddelde versnelling duidt aan in welke richting de 

gemiddelde snelheid verandert, alsook met welk bedrag de 

grootte van de gemiddelde snelheid verandert. 

Versnelling is de verandering van de snelheid. 

 

Natuurkundige versnelling zal verschillend van de nulvector wanneer de snelheidsvector tijdens 

een beweging verandert (in de tijd). Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden: 

• sneller OF trager bewegen terwijl de richting constant is (rechtlijnige beweging) 

• van richting veranderen terwijl de snelheidsgrootte constant blijft 

• combinaties van voorgaande 

 

 

Opmerkingen 

 

• De verandering van de snelheid is ook een 

vector gericht van de tip van de initiële 

snelheidsvector naar de tip van de finale 

snelheidsvector, in een vectoren constructie 

waarbij de twee snelheidsvectoren in hun 

staart samengebracht worden. Dit kan 

uitgebreid worden van 1-D naar 2-D en 3-D! 

• Dus ook hier is er een onderscheid met het 

dagelijks taalgebruik waarbij versnellen 

meestal enkel betekent “sneller bewegen”. 

 

Figuur 4 Bewegingsdiagram voor verticale worp 

met toenemende tijdresolutie door verkleinen 

van het tijdsinterval tussen 2 opeenvolgende 

posities. In (a) is het tijdsinterval de duur van de 

beweging (merk op verplaatsing en gemidd. 

snelheid zijn dan 0!) 

Figuur 5  De verandering van de snelheid is ook een 

vector gericht van de tip van de initiële 

snelheidsvector naar de tip van de finale 

snelheidsvector, in een vectoren constructie waarbij 

de twee snelheidsvectoren in hun staart 

samengebracht worden.i 
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1.4 EENPARIGE RECHTLIJNIGE BEWEGING (ERB) 
 

1.4.1 Inleiding 

 

Voorwerpen kunnen op veel verschillende manieren door de 3-dimensionele ruimte bewegen.  

Soms is hun beweging enkel volgens een rechte baan, die horizontaal, verticaal of schuin ligt in die 3D 

ruimte. Die  beweging zelf is dan wel een 1D-beweging of een rechtlijnige beweging. Bijvoorbeeld een 

fietser op een recht fietspad langs het kanaal, of een kokosnoot die recht omlaag uit een palmboom 

valt of een schansspringer die langs de helling naar beneden glijdt vóór zijn sprong. 

De snelheid die een voorwerp heeft kan variëren. 

Indien een voorwerp voor een bepaalde tijdsduur over een rechte baan beweegt aan constante 

snelheid, dan voert dit voorwerp een Eenparige Rechtlijnige Beweging (ERB) uit. De keuze van de 

naam voor deze beweging is gebaseerd op het feit dat het voorwerp op een rechte lijn beweegt 

(Rechtlijnige Beweging) aan constante of eenparige snelheid, wat er op neerkomt dat per tijdseenheid 

dezelfde afstand wordt afgelegd. 

 

1.4.2 Bewegingsvergelijkingen 

 

Neem als voorbeeld een speelgoedtreintje dat aan constante snelheid over een horizontale baan (x-as 

genoemd: we kiezen dat deze richting de x-richting is, ongeacht hoe deze baan op de grond ligt) in de 

positieve zin beweegt. 

 

Figuur 6  beweging van een trein op een rechte baan aan constante snelheid in de zin van x 

 

Zoals hoger reeds werd uitgelegd is beweging een verandering van positie (algemeen 𝑟, in dit 

voorbeeld �⃗�) in een bepaald tijdsinterval waaruit we een gemiddelde snelheid 〈�⃗�〉 en ogenblikkelijke 

snelheid  �⃗� uit kunnen afleiden, en verder ook een gemiddelde versnelling 〈�⃗�〉 en ogenblikkelijke 

versnelling  �⃗�. Die laatsten zijn in een ERB natuurlijk gelijk aan 0⃗⃗ 

De beweging kan ook beschreven worden met behulp van bewegingsvergelijkingen, waarin gewerkt 

wordt met de grootte van vectoren en rekening gehouden moet worden met de zin van de vector. 

Uit de definitie van de grootte van de gemiddelde snelheid < 𝑣𝑥 > =  ∆𝑥∆𝑡 =  𝑥− 𝑥𝑖∆𝑡   en het feit dat in 

een ERB de snelheid constant is, of met ander woorden dat de gemiddelde snelheid gelijk is aan de 

ogenblikkelijke snelheid ( < 𝑣𝑥 > = vx )  volgt dat 

x = xi + vx.Δt  
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met x de positie op tijdstip t ten opzichte van xi (initiële positie) ─ ook wel xo (de oorsprong) genoemd, 

vx de snelheid (rekening houdend met de zin van de snelheidsvector in het gekozen assenstelsel) en Δt 
= t – ti waarbij ti  (of t0) het tijdstip is waarop we de beweging beginnen te beschrijven en het voorwerp 

zich in positie xi bevindt, meestal wordt ti = 0 s gekozen.  

De gebruikte SI-eenheden zijn meter (m) voor positie, meter per seconde (m/s) voor snelheid en 

seconde (s) voor tijd. 

 

Het stelsel vergelijkingen dat een ERB beschrijft, is dus:  

x = xi + vx.Δt = xi + vx.(t – ti)  

vx = vxi (positief of negatief!) 

a = 0 

of algemeen 

r = ri + v.Δt = ri + v.(t – ti)  

v = vi (positief of negatief) 

a = 0 

 

Indien de startpositie xi (ri) op 0 m ligt en de starttijd ti = 0 s kan de eerste vergelijking voorgesteld 

worden als x = vx.t (r = v.t) 

Deze bewegingsvergelijkingen kunnen we enerzijds algebraïsch oplossen om bv. de plaats x van een 

voorwerp te kennen op tijdstip t indien beginplaats xi, begintijdstip ti en snelheid v gegeven zijn. Maar 

deze bewegingsvergelijkingen kunnen ook grafisch worden voorgesteld door hun grootte (x, v en a) uit 

te zetten in functie van de tijd, rekening houdend met de zin. We krijgen dan x(t)-, v(t)- en a(t)- 

grafieken of -diagrammen, niet te verwarren met bewegingsdiagrammen! 

Het voorbeeld van een speelgoedtreintje dat aan constante snelheid over een horizontale baan (x-as 

genoemd) in de positieve zin beweegt (zie hoger) vanaf een plaats xi > 0 m, kan dan als volgt grafisch 

worden weergegeven: 

 

Figuur 7 x(t)- en v(t)-grafiek van een eenparig rechtlijnige beweging volgens de positieve x-zin 

 

 

Wiskundig kunnen we volgende verband vaststellen: vx = x’ = dx/dt  en Δx = ∫ 𝑣𝑥  𝑑𝑡. Grafisch wil dit 

zeggen dat vx de richtingsoëfficiënt is van de raaklijn aan x(t) en dat Δx = oppervlakte tussen de v(t)-
functie en de t-as. Dit houdt in dat indien we 1 van bovenstaande grafieken krijgen (bv. v(t)-grafiek), 
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de andere bijhorende grafieken (ie. x(t)- en a(t)-grafieken) voor een beweging af te leiden zijn, 

eventueel mits bijkomende randvoorwaarden (zie oefeningen) 

  

Het belang van de zin van de vectoren (of beter: van de keuze van de referentie-as) komt ook tot 

uiting in de x(t)-, v(t)- en a(t)- grafieken. Kiezen we bv voor de spoorbaan van het treintje de positieve 

kant naar rechts en beweegt het treintje naar links,  

 
Figuur 8 beweging van een trein met constante snelheid v in tegengestelde zin aan x 

 

 

dan is vx < o m/s en dalen de x-waarden in functie van de tijd. 

De x(t)-, v(t)- en a(t)- grafieken voor deze beweging kunnen er dan als volgt uitzien, indien de posities 

x1 en x2 nog positief ten opzichte van de oorsprong gelegen zijn: 

 
 

Moesten de oorsprong in dit laatste voorbeeld ook rechts van x1 en x2 liggen (of met andere woorden 

x1 en x2 hebben negatieve waarden), dan zouden de x(t)-, v(t)- en a(t)- grafieken als volgt uitzien: 

 

 
 

De keuze van een assenstelsel en de positie van de oorsprong heeft dus zeer belangrijke implicaties op 

zowel het bewegingsdiagram (waarbij de beweging met vectoren beschreven wordt) als in x(t)-, v(t)- 

en a(t)- grafieken (waar enkel grootte en zin va is).  

Aangezien we zelf het assenstelsel mogen kiezen, is er een voorkeur om de beweging op een rechte 

baan te beschrijven met de x-richting, wordt de positieve zin gekozen in de zin van de beweging, en 

kiezen we xi liefst als de oorsprong en ti = 0 s. Vandaar dat  de vergelijking r =  v.Δt met v > 0 de meest 

courante bewegingsvergelijking is voor een ERB. 
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1.4.3 Constructie bewegingsdiagram vanuit x(t)-, v(t)- en a(t)- grafieken 

 

Je kan eenvoudig een bewegingsdiagram construeren 

vertrekkend van een positie-tijd x(t) diagram (zie Figuur 9). 

 

 

 

 

 

 

1.5 EENPARIG VERANDERLIJKE RECHTLIJNIGE BEWEGING 

(EVRB) 
 

Een EVRB is een beweging volgens een rechte baan met een constante versnelling, of ook: met een 

constante snelheidsverandering, met andere woorden een eenparige verandering van snelheid. 

Indien we de x-dimensie kiezen om de baan te beschrijven, zijn de bewegingsvergelijkingen van een 

EVRB als volgt: 

x = x0 + vx.Δt + ½ a Δt² 

vx = vx0 + a Δt 

ax = constant (negatief of positief!) 

De bewegingsvergelijkingen zijn eigenlijk steeds functies van de tijd, nl. x(t), v(t) en a(t) die grafisch 

kunnen weergegeven worden. Deze grafieken kunnen verschillende vormen aannemen, afhankelijk 

van de keuze van het assenstelsel (in dit geval de zin van x), de  beginpositie x0, de grootte en zin van 

de beginsnelheid v0 en de grootte en zin van a. 

Ook hier gelden volgende wiskundige verbanden: 

 v = x’ = dx/dt    en   Δx = ∫ 𝑣. 𝑑𝑡 

a = v’ = dv/dt    en   Δv = ∫ 𝑎. 𝑑𝑡 

 

Grafisch (zie figuur ) wil dit zeggen dat 

Figuur 9 Constructie van een 

bewegingsdiagram uit x(t) grafiek 
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Figuur 10 grafische voorstelling van het wiskundig verband tussen x(t)-, v(t)- en a(t)-grafieken 

 

• v de richtingsoëfficiënt is van de raaklijn aan x(t) en Δx = opp. tussen de v(t)-functie en de t-as. 

• a de richtingsoëfficiënt is van de raaklijn aan v(t) en Δv = opp. tussen de a(t)-functie en de t-as. 

 

Voor een massa die uit een beginpositie x0 = 0 m vertrekt vanuit rust met een positieve versnelling (bv. 

een trein die vertrekt uit het station op een rechte baan in positieve zin)  

 

Figuur 11 beweging van een trein op een rechte baan aan constante versnelling in de zin van x 

 

zien de x(t)-, v(t)- en a(t)-grafieken er als volgt uit: 
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Figuur 12 x(t)-, v(t)- en a(t)-grafieken  voor een eenparig versnelde rechtlijnige beweging met een positieve versnelling 

volgens de x-as en vertrekkend vanuit rust uit de oorsprong 

LET OP: de x(t) grafiek zou je verkeerdelijk kunnen interpreteren als de voorstelling van een 

tweedimensionale beweging, maar dat is niet juist, dan zou het nl. een y(x) grafiek moeten zijn! 

Een ander voorbeeld van een EVRB is de beweging van een bal die je van een zekere beginhoogte 

verticaal omhoog gooit en die neerkomt in een put, waarbij je de beweging beschrijft 

volgens een y-as met positieve zin naar 

boven, weergegeven in onderstaande 

y(t)-, v(t)- en a(t)-grafieken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13  

verticale worp 

startend vanaf 

een hoogte A 

en eindigend in 

een put 

opiepte D met 

bijhorende y(t)-

, v(t)- en a(t)-

grafieken 
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1.6 VALVERSNELLING (GRAVITATIEVELDSTERKTE) 
 

Een “vrij” bewegend voorwerp beweegt in de buurt van het aardoppervlak met een nagenoeg 
constante versnelling en dit onafhankelijk van de massa of van andere factoren eigen aan het 

voorwerp. De grootte van de versnelling is 9,8 𝑚/𝑠². 
 

 

Opmerkingen 

 

• “Vrij”: in afwezigheid van of bij verwaarloosbaar kleine invloed van de omgevende lucht, 

evenals aandrijvende krachten. Voorbeelden hiervan zijn luchtweerstand (Eng. “drag”), en lift 
(bij vleugel van vliegtuig of vogel) of voorstuwing door een straalmotor. 

• “bewegend”: kan maar hoeft niet een rechtlijnige valbeweging vanuit rust te zijn. Het kan ook 

een vlakke schuine worpbeweging zijn zoals van een projectiel, een cirkelvormige beweging of 

eender welke niet vlakke beweging. 

• “in de buurt van het aardoppervlak”: de afstand van het voorwerp tot het aardoppervlak (de 

hoogte) is op ieder moment van de beweging “klein” vergeleken met de straal van de aarde 

• “onafhankelijk van de massa of van …”: dit is een van de vele natuurkundige uitspraken die 

voor velen ongeloofwaardig klinkt. In het dagelijkse leven kan je vaststellen dat lichte 

voorwerpen er langer over doen om op de grond te vallen dan zware. Maar dit is omwille van 

de afremmende luchtweerstandskrachten die een invloed uitoefenen op voorwerpen die wel 

afhankelijk is van de eigenschappen van voorwerpen zoals vorm, volume, massa enz. De 

uitspraak hierboven gaat over “vrije” beweging. 
• "de valversnelling is constant" en NIET de zwaartekracht.  Integendeel : indien alle voorwerpen 

in de buurt van het aardoppervlak dezelfde gravitatieversnelling ondervinden, zal de 

zwaartekracht op een grotere massa ook groter moeten zijn dan de zwaartekracht op een 

kleinere massa (zie zwaartekracht verder). 

 

1.6.1 Toepassing: de verticale worp 

 

De uitspraak “De grootte van de versnelling is 9,8 𝑚/𝑠².” houdt in dat wanneer je een voorwerp zuiver 

verticaal opgooit (bv. tennisser bij een opslag of service), dan zal 

• bij de opwaartse beweging de snelheid iedere seconde afnemen met 9,8 𝑚/𝑠 

• bij de neerwaartse beweging de snelheid iedere seconde toenemen met 9,8 𝑚/𝑠  
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Neem voor de eenvoud 𝒈 = 𝟏𝟎 𝒎/𝒔². Een tennisbal wordt opgegooid met een beginsnelheid van 𝟑𝟔 𝒌𝒎/𝒉. 

Bereken de snelheid 𝒗 van de bal en de zin van de beweging (op- of neerwaarts) na de volgende 

tijdsintervallen ∆𝒕  ∆𝑡 (s) 𝑣 (m/s) 

0 + … 

0,10  

0,25  

0,50  

0,75  

1,0  

1,25  

1,5  

1,75  

2,0  

 

1.6.1.1 Formules 

 

Schets een coördinaat-as 𝑥 om een referentierichting (hier de verticale) en referentiezin (hier 

bijvoorbeeld opwaarts) in de ruimte aan te geven. Duid t.o.v. de 𝑥-as de snelheid aan als een zgn. 

vector, d.w.z. een lijnstukje met een bepaalde 

• lengte (de grootte van de snelheid), 

• richting (evenwijdig met de referentie-as) 

• zin (opwaarts of neerwaarts) 

Om het vectoriële karakter van de snelheid symbolisch aan te geven gebruiken we niet enkel de letter 𝑣, maar een letter met een index: 𝑣𝑥. 𝑣𝑥 : snelheidsvector voor beweging in 1 dimensie evenwijdig met 𝑥-as  𝑣 : grootte of lengte van de snelheidsvector, d.i. de absolute waarde van 𝑣𝑥 

 𝑣 = |𝑣𝑥|          of ook           𝑣𝑥= ± 𝑣 

 

Dat betekent dat we de snelheid niet enkel met een absolute getalwaarde (voor de grootte) zullen 

uitdrukken, maar met een absolute getalwaarde en een teken. Het teken geeft dan de zin van de 

beweging relatief t.o.v. de referentie-as weer, positief (opwaarts) of negatief (neerwaarts). 

Dus 𝑣𝑥 = +36 𝑘𝑚/𝑢 betekent snelheid 36 𝑘𝑚/𝑢 opwaarts, en 𝑣𝑥 = −36 𝑘𝑚/𝑢 snelheid 36 𝑘𝑚/𝑢 

neerwaarts in bovenstaand voorbeeld. 

De uitspraak dat de grootte van de versnelling constant gelijk is aan 𝑔 = 10𝑚/𝑠² betekent i.h.b. bij de 

vrije verticale beweging dat de verandering van de snelheid (als een vector!) van een beginwaarde 𝑣𝑥𝑖 
op een willekeurige initieel tijdstip 𝑡𝑖 naar een eindwaarde 𝑣𝑥𝑓 op een willekeurig later finaal tijdstip 𝑡𝑓 

als volgt kan berekend worden. We noteren eerst de veranderingen met het symbool delta ∆: 

 

Tijdsinterval ∆𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑖  (1) 
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Opmerking: initieel en finaal tijdstip duiden op een begin- en een eindtijdstip dat men beschouwt in de 

loop van de beweging, het zijn niet noodzakelijk het begin of het einde van de beweging. 

 

Snelheidsverandering 

1-D 
∆𝑣𝑥 = 𝑣𝑥𝑓 − 𝑣𝑥𝑖 (2) 

 

 

We hebben een rechte evenredigheid tussen ∆𝑡 en ∆𝑣𝑥: ∆𝒕 (𝒔) ∆𝒗𝒙 (𝒎𝒔 ) 

1 -10 

2 -20 

0,5 -5 

… … 

 

Die rechte evenredigheid schrijven we als een constante verhouding, en die verhouding is wat we de 

versnelling noemen. De beweging wordt vaak een eenparig versnelde beweging genoemd (EVRB). 

Constante 

versnelling 

(EVRB) 
𝑎𝑥 = ∆𝑣𝑥∆𝑡  (3) 

 

De versnelling is 𝑎𝑥 = −10 𝑚𝑠𝑠 = −10 𝑚/𝑠² is ook als een vector te beschouwen (zie verder), en kan 

geschreven worden als: 𝑎𝑥 =  𝑣𝑥𝑓 − 𝑣𝑥𝑖𝑡𝑓 − 𝑡𝑖  

Als we nu afspreken dat we voor het finale tijdstip 𝑡𝑓 een willekeurig tijdstip 𝑡 beschouwen t.o.v. een 

afgesproken initieel tijdstip 𝑡𝑖, dan kunnen we vorige formule omvormen naar formules om: 

EVRB • het tijdsinterval te berekenen uit een gegeven 

snelheidsverandering: ∆𝑡 = ∆𝑣𝑥𝑎𝑥  

• de snelheidsverandering te berekenen uit een gegeven 

tijdsinterval: ∆𝑣𝑥 = 𝑎𝑥∆𝑡 

• de snelheid 𝑣𝑥 te berekenen op een willekeurig finaal 

tijdstip 𝑡 t.o.v. een afgesproken initieel tijdstip 𝑡𝑖 waarop 

de snelheid 𝑣𝑥𝑖 gekend is: 
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𝑣𝑥 = 𝑣𝑥𝑖 + 𝑎𝑥(𝑡 − 𝑡𝑖) 

• het tijdstip 𝑡 waarop de snelheid een gegeven waarde 𝑣𝑥 

heeft te berekenen t.o.v. een afgesproken initieel tijdstip 𝑡𝑖 
waarop de initiële snelheid 𝑣𝑥𝑖 gegeven is : 𝑡 = 𝑡𝑖 + 𝑣𝑥 − 𝑣𝑥𝑖𝑎𝑥  

 

Voorwerpen die niet volgens een rechte baan bewegen, maar wel in een vlak, kunnen beschreven 

worden in 2 dimensies. Voorbeelden hiervan zijn de cirkelbeweging of de schuine worp. Om deze 

bewegingen te beschrijven, mogen we de totale beweging opsplitsen in zijn dimensies. Hiervoor 

moeten de vectoren ontbonden worden in hun componenten. 

 

1.6.2 2-D beweging van een projectiel in het gravitatieveld 

 

Speerwerpers of kogelstoters lanceren hun projectiel door de lucht 

met de bedoeling zo ver mogelijk te werpen. Wanneer deze 

projectielen zich vrij door de ruimte bewegen in een kromlijnige 

baan dan zien we dat de snelheidsvector voortdurend van richting 

verandert. Er is dus sprake van versnelling. 

 

1.6.3 Ogenblikkelijke snelheid nul betekent meestal niet versnelling nul 

 

Wanneer de snelheidsvector constant gelijk aan nul blijft, we noemen dit rust, dan zal de 

versnellingsvector wel nul zijn. In het hoogste punt van een vrije verticale beweging na een opgooi is 

de snelheid ogenblikkelijk nul maar wel veranderlijk. 

De versnellingsvector is dan niet nul, en is in het bijzonder gelijk aan de gravitatieversnelling in dit 

geval. 
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1.7 BESCHRIJVING VAN BEWEGING IN FUNCTIE VAN DE TIJD 
 

1.7.1 Beweging 

Natuurkundig definiëren we beweging als de continue 

veranderende verplaatsing t.o.v. een referentiepunt van een 

voorwerp in functie van de tijd. Dit wil zeggen dat de plaats waar 

een voorwerp zich bevindt ten opzichte van een referentiepunt 

verandert of dat de plaatsvector verandert. Als je dezelfde 

beweging ten opzichte van een ander referentiepunt beschrijft, 

verschillen de plaatsvector en de snelheidsvector, maar niet de 

eventuele versnellingsvectoren. 

 

 

1.7.2 Beweging in meerdere dimensies 

De 3-dimensionale indeling van de ruimte is goed begrijpbaar van 

uit onze lichamelijke constitutie, zie Figuur 14. We abstraheren 

deze 3 dimensies naar een zgn. 3-dimensionaal cartesisch 

assenstelsel waarvan het referentiepunt 𝑜 (de oorsprong) en de 3 

onderling loodrechte referentierichtingen 𝑥, 𝑦 en 𝑧 onafhankelijk 

van de lichaamsgestalte kunnen gekozen worden. 

Een merkwaardig feit is dat 3-D bewegingen kunnen ontleed worden in 3 onafhankelijke rechtlijnige 

bewegingen volgens elk van de assen. Een welbekend voorbeeld hiervan is het identiek zijn van de 

verticale bewegingen van een balletje dat vanuit rust van een tafelblad valt en van een balletje dat 

met een bepaalde snelheid t.o. v. het tafelblad van de tafelrand rolt. De verticale beweging van het 

tweede balletje wordt blijkbaar niet “verstoord” door de horizontale beweging, meer nog de 

verticale beweging verloopt precies zoals in het geval waarbij er geen horizontale beweging is! 

 

 

1.8 OEFENINGEN 
 

1.8.1 Verplaatsing en afgelegde weg 

 

Bepaal telkens de afgelegde weg en de verplaatsing voor de volgende situaties: 

Situatie #1 

1. Een hond loop 12 meter oostwaarts en daarna 16 meter terug westwaarts.. 

2. Een hond loop 14 meter westwaarts en daarna 20 meter terug oostwaarts. 

Figuur 14 Anatomische vlakken delen 

de ruimte in links-rechts (sagittaal 

vlak), voor-achter (frontaal of coronaal 

vlak) en onder-boven (horizontaal of 

transversaal vlak).Richfield, David 

(2014). "Medical gallery of David 

Richfield". WikiJournal of Medicine 1 

(2). DOI:10.15347/wjm/2014.009. ISSN 

2002-4436. 
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Situatie #2 

3. Een centrale verdediger spurt 2,2 meter zuidwaarts en daarna 6,8 meters noordwaarts. 

4. Een centrale verdediger spurt 2,5 meter noordwaarts en daarna 6,8 meters zuidwaarts. 

Situatie #3 

5. Een hockey puck glijdt 22 meter noordwaarts, daarna 16 meter zuidwaarts om dan 

uiteindelijk 4 meter noordwaarts te glijden. 

6. Een hockey puck glijdt 18 meter zuidwaarts, daarna 20 meter noordwaarts om dan 

uiteindelijk 2 meter zuidwaarts te glijden. 

 

Multiple TRUE/FALSE vraag 

7. Duid alle WARE van de onderstaande uitspraken aan over verplaatsing en/of afgelegde weg: 

a. Na een heen-en-weer reisje is je afgelegde weg voor je trip 0 en de grootte van je 

verplaatsing niet 0. 

b. Een persoon start op positie A en eindigt op positie B. De afgelegde weg is de lengte 

van het segment (lijnstuk) AB. 

c. Als je in een rechte lijn stapt dan hebben je afgelegde weg en de grootte van je 

verplaatsing exact dezelfde getalwaarde. 

d. De uitspraak “20 kilometer noordwest” beschrijft  wellicht de afgelegde weg voor 
een beweging. 

e. Onderstaande tekening toont het pad gevolgd door iemand die heen en weer 

beweegt van af positie A naar B naar C naar D. De verplaatsing is 90 yds. 

  

 
 

 

 

1.8.2 Bewegingsdiagrammen construeren 

 

Bewegingsdiagrammen construeren is de ideale oefening om enkele fundamentele bewegingstypes 

onder de knie te krijgen. In deze oefening construeer je bewegingsdiagrammen ( op ruitjespapier) 

voor de volgende basistypes met de hieronder gegeven informatie: 

8. Rust: x = -1 m 

9. ERB: eenparig rechtlijnige beweging : xo= +4 m ; v = - 1 m/s (Hint: gebruik het schema X, X, X, 

X, …) 

10. EVRB: eenparig versnelde rechtlijnige beweging type versnelling: yo= +50 m ; vo = - 1 m/s; a = 

- 1 m/s² (Hint: gebruik het schema X, X+A, X+2A, X+3A, …) 
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11. EVRB: eenparig versnelde rechtlijnige beweging type vertraging: xo= +4 m ; vo = - 10 m/s ; a= 

+ 1 m/s² (Hint: gebruik het schema X, X+A, X+2A, X+3A, …) 

12. Projectielbeweging (xo = 0 m ; yo= +40 m ; |vo| =  20 m/s hoek van 15° tegenwijzerzin vanaf 

oost ; ay = - 10 m/s²) 

 

1.8.3 Bewegingsdiagram interpreteren 

 

13. Eadweard Muybridge (1830-1904) was fotograaf en één van de grondleggers van de 

technieken om beweging in beeld te brengen. Hij bracht de beweging van een kat in beeld 

t.o.v. een decor waarop een afstandsschaal van 5 cm was aangebracht en met een fotoreeks 

met 0,031 s tijdsinterval tussen twee opeenvolgende frames. Schat de snelheid van de kat in 

frames 10 en 20. 

 

 

1.8.4 Valversnelling 

 

 

Een bal wordt opwaarts gelanceerd vanaf de grond. Het diagram toont de positie van de bal met 1-

seconde tijdsintervallen. 

 

14. Bepaal de richting van de snelheid en de versnelling (vectoren!) op de volgende posities: 
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 Snelheid Versnelling 

B op/neer/nul op/neer/nul 

D op/neer/nul op/neer/nul 

E op/neer/nul op/neer/nul 

 

Rangschik de volgende posities volgens toenemende snelheid en 

versnelling:  

15. Rangschik de posities A, C en F volgens grootte v.d. snelheid 

Kleinste Middelste Grootste 

   

□ Zelfde 

 

16. Rangschik de posities A, C en F volgens grootte v.d. versnelling 

Kleinste Middelste Grootste 

   

□ Zelfde 

 

 

17. Omcirkel en label hieronder voor elk van de posities B, E, F, H, I  een consequent snelheid-

versnelling paar: 
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18. Een bal wordt opwaarts gelanceerd met 40 m/s (neem g = 

10m/s² voor de eenvoud). De positie wordt hiernaast 

getoond met 1-seconde tijdsintervallen. Bereken de snelheid 

en de versnelling (vectoren!) voor de volgende tijdstippen: 

 

Tijd (s) Snelheid (m/s) Versnelling (m/s²) 

0,0   

1,0   

2,0   

3,0   

4,0   

5,0   

6,0   

7,0   

8,0   

 

 

 

 

 

 

1.8.5 Oefeningen v(t) grafieken 

 

 

19. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp beweegt met constante snelheid? 

 

 

 

   (a)     (b)    (c) 
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20. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp beweegt met constante snelheid? 

 

 

    (a)     (b)    (c) 

 

21. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp beweegt met constante snelheid in 

negatieve zin?  

   

 

      (a)     (b)    (c) 

 

 

22. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp beweegt met constante snelheid in 

negatieve zin? 

   

 

      (a)     (b)    (c) 

 

 

23. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp beweegt met constante snelheid in 

negatieve zin? 

  

   

 

     (a)     (b)    (c) 
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24. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp beweegt met constante snelheid in 

positieve zin? 

   

 

     (a)     (b)    (c) 

 

25. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp beweegt met constante snelheid in 

positieve zin? 

   

 

    (a)     (b)    (c)  

 

 

26. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk beweegt niet? 

 

 

     (a)     (b)    (c) 

 

 

27. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp staat stil of beweegt niet? 

   

 

    (a)     (b)    (c) 
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28. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp(en) verandert van snelheid of heeft 

een versnelling? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

     (a)     (b)    (c) 

 

29. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp(en) gaat steeds sneller bewegen? 

(Meerdere antwoorden mogelijk). 

   

 

    (a)     (b)    (c) 

 

30. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp(en) gaat steeds trager bewegen of 

vertraagt? (Meerdere antwoorden mogelijk).   

   

 

    (a)     (b)    (c) 

 

31. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp(en) gaat steeds trager bewegen of 

vertraagt? (Meerdere antwoorden mogelijk).   

 

 

     (a)     (b)    (c) 
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32. De onderstaande v(t)-grafieken stellen telkens de beweging voor van drie 

verschillende voorwerpen. Welk voorwerp(en) verandert van zin van 

beweging? (Meerdere antwoorden mogelijk). 

 

 

     (a)     (b)    (c) 

 

33. De onderstaande v(t) grafieken stellen telkens de beweging voor van vier 

verschillende voorwerpen. Welke voorwerpen bewegen in de positieve zin met 

een snelheid(sgrootte) die toeneemt? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

  

 

 

34. De onderstaande v(t) grafieken stellen telkens de beweging voor van vier 

verschillende voorwerpen. Welke voorwerpen bewegen in de positieve zin met 

een snelheid(sgrootte) die afneemt? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
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35. De onderstaande v(t) grafieken stellen telkens de beweging voor van vier 

verschillende voorwerpen. Welke voorwerpen bewegen in de negatieve zin 

met een snelheid(sgrootte) die toeneemt? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

 

   

 

36. De onderstaande v(t) grafieken stellen telkens de beweging voor van vier 

verschillende voorwerpen. Welke voorwerpen bewegen in de negatieve zin 

met een snelheid(sgrootte) die afneemt? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
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(a) (b) 

(c) (d) 
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2.1 NATUURKUNDIGE DEFINITIE VAN KRACHT 
 

Elke materieel verklaarbare oorzaak van versnelling wordt kracht genoemd. 

 

Tot de materieel verklaarbare oorzaken worden gerekend alle oorzaken die terug te voeren zijn tot 

slechts een handvol wisselwerkingen die we fundamenteel noemen: zwaartekracht, 

elektromagnetische kracht, zwakke en sterke kernkrachten. 

 

Kracht van systeem A op systeem B gaat steeds gepaard met een even grote kracht van systeem B 

op systeem A met dezelfde richting (evenwijdig) maar met tegengestelde zin. Kracht is dus een 

wisselwerking. 

 

De krachten inwerkend op een systeem kunnen vectorieel worden samengeteld. Men noemt dit het 

superpositieprincipe. De resulterende krachtvector is gelijk aan de massa maal de 

versnellingsvector. 

 

De S.I. eenheid van kracht is Newton. 1 𝑁 = 1 𝑘𝑔. 𝑚𝑠2. 

 

 

 

2.2 EIGENSCHAPPEN VAN KRACHTEN 
 

2.2.1 Onderscheid met dagelijks taalgebruik 

 

In het dagelijks leven wordt kracht zelden in verband gebracht met versnelling, maar meestal met 

snelheid en richting en zin van beweging. Als een voorwerp in een bepaalde richting beweegt dan 

veronderstellen we meestal dat er ook kracht in dezelfde richting werkt. Maar dat is soms maar heel 

vaak ook niet in overeenstemming met de natuurkundige zienswijze. 

Voorbeeld  Aristoteles dacht dat een pijl die was weggeschoten door een boogschutter tijdens het door de lucht zoeven voortdurend door 

de lucht moest worden voortgestuwd opdat de beweging zou onderhouden worden. 

Ook wordt uitoefenen van kracht intuïtief meestal enkel toegeschreven aan levende organismen, en 

niet aan dode materie. 

Voorbeeld  Men denkt dat vaak dat een boek dat stilligt op een tafel onmogelijk kracht kan ondervinden vanwege de tafel. Een tafel is toch 

immers een levenloos voorwerp en kan toch niet duwen zoal een mens! 

 

 

2.2.2 Wat bedoelt men met materieel verklaarbaar? 
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Het Standaardmodel1 beschouwt alle materie in het universum van macro tot micro als opgebouwd 

uit een handvol fundamentele massieve deeltjes (quarks en leptonen), en tot bemiddelaar-deeltjes 

(foton is massaloos, bosonen zijn massief) voor de krachten tussen de massieve materie. In het 

Standaardmodel vinden dus alle krachten in het universum hun oorsprong in de materie. Al deze 

deeltjes zijn weliswaar geen harde bolletjes, maar zijn complexe structuren die een zgn. (quantum) 

veldenbeschrijving vereisen. 

 

2.2.3 Fundamentele wisselwerking gebeurt op afstand 

(zonder materieel contact) 

 

Fundamentele krachten zijn wisselwerkingen op afstand. 

Contactkrachten zoals in het dagelijks leven o.a. 

duwkrachten of wrijvingskrachten zijn allemaal herleidbaar 

tot wisselwerkingen op weliswaar (zeer) korte afstanden. 

Krachten zonder contact zijn in het dagelijks leven ook 

waarneembaar zoals bij de elektrostatische of magnetische 

aantrekking of afstoting. 

 

2.2.4 Schijnkrachten 

 

Soms zijn krachten niet materieel verklaarbaar, maar wel 

verklaarbaar door relatieve versnelde beweging. In die 

gevallen spreekt men van fictieve of schijnkrachten. 

Bekend voorbeeld is de zgn. centrifugale kracht bij het 

rijden met de auto in een bocht. 

2.2.5 Systeem – omgeving 

 

Om de aandacht te vestigen op een deel van de materiële werkelijkheid maken we in gedachten 

meestal een indeling tussen systeem en omgeving. Een systeem is vaak een ruimtelijk materieel 

afgebakend deel van de omgeving (bv. een rijdende auto), maar kan ook een diffuus of uitgestrekt 

deel zijn (bv. de omgevende lucht). 

2.2.6 Actie-reactie 

 

Krachten komen steeds in paren voor. Een systeem A ondervindt nooit een kracht uitgeoefend door 

een systeem B zonder dat systeem B een even grote maar tegengesteld gerichte kracht ondervindt 

uitgeoefend door systeem A (zie Figuur 1). Dit wordt vaak de actie-reactie wet genoemd, maar deze 

benaming kan de verwarring zaaien dat er altijd eerst een actiekracht is, en daarna een reactiekracht 

                                                           
1 Zie bv. http://particleadventure.org/ Alle materie en wisselwerkingen zijn in het zgn. Standaardmodel 

herleidbaar tot slechts een paar fundamentele deeltjes: 6 quarks, 6 leptonen (bekendste is het elektron) en 

deeltjes die de krachtwisselwerking tussen deze “bemiddelen” (foton en bosonen).Het Higgs-boson is het laatst 

ontdekte en door het Standaardmodel voorspelde deeltje dat verklaring geeft aan hoe de fundamentele deeltjes 

massa verwerven. 

Figuur 1 Zwaartekracht werkt aantrekkend 

tussen alle materiële systemen, bv. tussen Aarde 

en Maan, tussen blok en Aarde. 

http://particleadventure.org/
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in de zin van een oorzaak-gevolg opeenvolging in de tijd. Dit is een foute zienswijze, de 

aantrekkingskracht van de Aarde op de Maan is gelijktijdig aanwezig met de aantrekkingskracht van 

de Maan op de Aarde door gravitatie. 

2.2.7 de kracht is niet per definitie in dezelfde zin als de snelheid 

 

Snelheid noodzaakt soms maar lang niet altijd een kracht met dezelfde richting en zin als snelheid 

(zie bv. Aristoteles en de pijl).  Wel: snelheidsverandering/versnelling noodzaakt wel altijd dat er een 

krachtvector inwerkt op het systeem die een scherpe of 0° hoek maakt met de versnellingsvector. 

Voorbeeld  Bij de verticale opgooi van een tennisbal wordt er tijdens de opwaartse fase en voor het bereiken van het hoogste punt, niet 

een kracht uitgeoefend op de bal die verticaal opwaarts is gericht. 

2.2.8 rust betekent niet noodzakelijk kracht nul en omgekeerd 

 

Ogenblikkelijke snelheid nul betekent meestal niet kracht (versnelling) nul. 

Voorbeeld  Bij de verticale opgooi van een tennisbal is er in het hoogste punt ogenblikkelijk rust, en toch is er inwerking van de verticaal 

neerwaarts gerichte zwaartekracht.. 

 

 

2.3 BEKNOPTE CATALOGUS VAN KRACHTEN OP MACROSCHAAL 
 

2.3.1 Zwaartekracht 

 

De aantrekkingskracht tussen twee massieve voorwerpen wordt zwaartekracht of gravitatiekracht 

genoemd. De oorsprong van de zwaartekracht is massa.  

De zwaartekracht is een lange-afstandskracht. De gravitatiewisselwerking wordt gemedieerd door 

een vooralsnog niet ontdekt deeltje, het graviton genaamd. 

Voorbeelden: de aantrekkingskracht tussen Aarde en Maan, tussen een blok en de Aarde. 

De Universele Gravitatiewet stipuleert de grootte van de zwaartekracht als functie van de massa’s 𝑚 

en 𝑀 en van de onderlinge afstand 𝑟,  𝐺 is de universele gravitatieconstante: 

 

Universele 

Gravitatiewet 
𝐹𝐺 = 𝐺 𝑀. 𝑚𝑟2  

𝐺 = 6,67. 10−11  𝑁𝑚²𝑘𝑔²  de universele gravitatieconstante 

(1) 

 

Toegepast op de zwaartekracht inwerkend op een blok met massa 𝑚 in de buurt van het oppervlak 

van de Aarde met massa 𝑀: 
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Zwaartekracht 

i.d. buurt v.h. 

aardoppervlak 

𝐹𝐺 = 𝑚𝑔 𝑔 = 𝐺. 𝑀𝑟2          (gravitatieveldsterkte) 
(2) 

 

 

2.3.2 Veerkracht 

 

Een veer oefent een wel bekende 

contactkracht uit. Veren kunnen 

terugduwen wanneer ze ingedrukt 

worden, of trekken wanneer ze uitgerekt zijn. Maar niet alleen metalen veren hebben deze 

eigenschap, alle vaste materie heeft in meerdere of mindere mate elastische eigenschappen bij 

indrukken of uitrekken (vervorming), bv. een latje dat je plooit en dat terug de oorspronkelijke vorm 

aanneemt. Spankrachten in touwen zijn hier ook een voorbeeld van. 

 

2.3.3  Spankracht 

 

Wanneer je met een touw een voorwerp voorttrekt, bv. een slee, dan oefen je niet zelf rechtstreeks 

kracht uit op de slee. De kracht wordt overgebracht op de 

slee via het touw. En dat is mogelijk omdat het touw in 

min of meer uitgerekte toestand komt. De bindingen 

tussen de atomen in het touw zijn geen starre 

verbindingen maar zijn in zekere mate elastisch, zodat je 

ze goed kan vergelijken met uitgerekte veertjes die 

gezamenlijk een terugroepende kracht uitoefenen op de 

slee in het contactpunt van het touw met de slee. 
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2.3.4 Normaalkracht 

 

Normaalkracht is een contactkracht in de contactzone 

tussen vaste voorwerpen loodrecht op het 

contactoppervlak. Wanneer je zit op de matras van 

een bed, dan worden de veren van de matras 

ingedrukt en wordt er in de contactzone tussen jou 

en de matras een terugduwende opwaartse kracht op 

jou uitgeoefend. Iets analoogs doet zich voor in de 

contactzone tussen een boek dat op de tafel ligt en 

de tafel. Het boek drukt het oppervlak van de tafel in 

(meestal in onzichtbare mate) en de moleculaire 

bindingen tussen de moleculen van de tafel worden 

in die zone samengedrukt en oefenen een 

terugduwende opwaartse kracht uit in de 

contactzone op het boek. Die kracht wordt de 

normaalkracht genoemd, “normaal” vanwege de loodrechte richting op het oppervlak. 

De normaalkracht uitgeoefend van een weegschaal op het te wegen voorwerp met massa 𝑚 wordt 

ook wel het gewicht genoemd. Deze uitspraak wekt soms verwarring, omdat we in het dagelijks 

taalgebruik het woord “gewicht” gebruiken voor wat we natuurkundig massa noemen. Natuurkundig 

is gewicht dus een kracht. Meestal is het gewicht in grootte gelijk aan 𝑚𝑔, maar het is niet dezelfde 

kracht als de zwaartekracht! 

 

2.3.5 Wrijvingskracht 

 

Wrijving is eveneens een contactkracht in de contactzone tussen vaste voorwerpen. De 

wrijvingskracht staat echter niet normaal (loodrecht) op het oppervlak zoals de normaalkracht, maar 

is evenwijdig met het contactoppervlak. We spreken over: 

• Kinetische wrijving: in het geval een vast voorwerp glijdt over een vast oppervlak, dus in 

relatieve beweging is 

t.o.v. het oppervlak. De 

wrijving oefent kracht 

uit in de richting van 

(evenwijdig met) de 

snelheidsvector maar in 

de tegengestelde zin. 

 

• Statische wrijving: in het geval een vast voorwerp in rust gehouden wordt (verhinderd wordt 

om in beweging te komen) op een vast oppervlak. De statische wrijvingskrachtvector is in de 

richting van maar in de tegengestelde zin van de beweging die zou ontstaan in afwezigheid 

van wrijving. Dus de statische wrijvingskrachtvector wijst in de zin noodzakelijk om beweging 

tegen te werken. De statische wrijvingskracht is even groot als (het deel van) de kracht die 

het voorwerp in beweging wil brengen volgens de richting van de wrijvingskracht. 
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In geval van contact tussen een vast voorwerp en een vloeibaar (bv. in water) of gasvormig medium 

(in lucht) spreekt men van weerstand (Eng. drag), bv. bij vallende bladeren of bij skydiving. 

 

 

 

 

2.3.6 Aandrijvingskracht 

 

Aandrijvingskrachten (Eng. thrust) zijn een ander voorbeeld van 

contactkrachten. Ze gaan gepaard met de snelle uitstoot van 

aandrijfgassen uit een motor van een raket of straalvliegtuig. De 

gasmoleculen worden in de verbrandingskamers van de 

motoren met grote kracht uitgestoten, en oefenen op hun beurt 

een grote kracht uit op de raket of het vliegtuig. 

 

2.3.7 Elektrostatische en magnetische kracht 

 

Dit zijn lange-afstandskrachten zoals de gravitatiekracht. In feite worden de elastische krachten 

tussen moleculen niet opgewekt door mechanische veren. De krachten die op atomaire en 

moleculaire schaal de normaalkracht of de spankracht verklaren, zijn fundamenteel de 

elektromagnetische krachten tussen geladen deeltjes in 

atomen. Elektrostatische krachten tussen puntladingen in 

rust worden ook Coulomb-krachten genoemd. Ladingen 

met tegengesteld (zelfde) teken 𝑄. 𝑞 < 0 (𝑄. 𝑞 > 0) 

trekken elkaar aan (stoten elkaar af), en zijn zoals de 

gravitatiekracht ook omgekeerd evenredig met het 

kwadraat van de onderlinge afstand. Echter de 

Coulombkracht tussen puntladingen in rust is 1036 maal 
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groter dan de gravitatiekracht!2 Dit verklaart waarom de elektrostatische krachten zo belangrijk zijn 

op korte afstand (atomaire en moleculaire schaal). Op macroscopische schaal (grote afstand) is 

materie in de meeste gevallen elektrisch neutraal zodat de elektrostatische krachten elkaar opheffen 

tussen de deelsystemen van een systeem A en de deelsystemen van een systeem B, maar niet de 

gravitatiekrachten. 

Magnetische krachten houden verband met de beweging van elektrische ladingen. 

We kunnen zonder overdrijven stellen dat elektromagnetische wisselwerkingen verantwoordelijk zijn 

voor het meeste van wat rondom ons gebeurt. Ze verklaren de structuur van atomen en moleculen, 

liggen aan de basis van chemische en biologische processen, de wisselwerkingen tussen de materie in 

vloeistoffen en vaste stoffen, de voortplanting van lichtgolven en zo veel meer nog. De 

elektromagnetische wisselwerking wordt ook gemedieerd door een elementair deeltje, foton 

genaamd. 

 

2.4 FREE-BODY-DIAGRAM VOOR HET VOORSTELLEN VAN KRACHTEN IN VRAAGSTUKKEN 
 

Materie kan onderhevig zijn aan verschillende en 

tegelijkertijd inwerkende krachten (zie de ‘catalogus’ 
hierboven). Experimenten hebben aangetoond dat 

elke kracht hierbij haar ‘eigenheid’ behoudt. De totale 

kracht inwerkend op een voorwerp kan worden 

voorgesteld als de vectorsom van de afzonderlijke 

krachten. Men noemt dit het superpositieprincipe. 

We zullen in wat volgt niet meer spreken van 

voorwerpen, materie, objecten enz. maar spreken 

van systeem. We zullen immers niet allen levenloze 

objecten beschouwen, maar evenzeer 

De verschillende krachten inwerkend op een systeem moeten dus vectorieel opgeteld worden. En 

dat is logisch, want elke kracht kan een andere richting hebben. Je mag dus niet zomaar alle groottes 

optellen, je moet ook rekening houden met de verschillende richtingen. 

Het superpositiebeginsel kan symbolisch zeer gemakkelijk voorgesteld worden door de verschillende 

krachten “kop-staart”-gewijs aan elkaar te schakelen. 

De vectorsom van krachten wordt de resulterende (of netto-) kracht �⃗�𝑟𝑒𝑠 genoemd. De resulterende 

krachtvector wordt in een gebroken lijn of stippellijn aangeduid om weer te geven dat het niet om 

een bijkomende kracht gaat. 

Vectorsommen van krachten zijn op deze manier eenvoudig samen te stellen zonder vergevorderde 

wiskundige technieken. 

Er zijn 3 wetten (of regels) die bepalen hoe de relatie is tussen de resulterende kracht (of 

nettokracht) op een voorwerp op een bepaald ogenblik en de beweging van het voorwerp op 

                                                           
2 Om een idee te hebben van hoe groot dit verschil is: de massa van een zandkorrel is “slechts” 1033 maal 

kleiner dan de massa van de Aarde! 



 2 FYS - Kracht, arbeid en energie 2-9 

datzelfde ogenblik. Hoewel de meeste situaties complex zijn omdat de krachten meestal van ogenblik 

tot ogenblik veranderlijk (i.e. tijdsafhankelijk) zijn, zullen we hier enkel tijdsonafhankelijke krachten 

beschouwen. 

Newtons wetten voor het verband tussen kracht en beweging 

1) Als de vectorsom van de krachten (resulterende kracht) nul is, dan is en blijft het systeem in rust ofwel is het en blijft het in 

beweging in een rechte lijn met een constante snelheid (ERB). Dit is Galileo’s wet van de traagheid (inertie), ook Newtons 

eerste wet genoemd. 

2) Als de vectorsom van de krachten niet nul is, dan is de versnelling(svector) van het systeem niet nul. De grootte van de 

versnelling is dan recht evenredig met de grootte van de resulterende kracht en omgekeerd evenredig met de massa van het 

systeem. Dit is de wet van de acceleratie, ook Newtons tweede wet genoemd. De resulterende kracht is gelijk aan de massa 

maal de versnellingsvector. 

3) Elke kracht die een systeem ondervindt gaat altijd tegelijkertijd gepaard  met een even grote kracht maar in tegengestelde 

zin uitgeoefend door het beschouwde systeem op een ander systeem. Kracht is dus altijd een wisselwerking ( of interactie). 

Dit is de wet van actie-reactie, ook Newtons derde wet genoemd. 

 

Procedure voor het schetsen van een Free Body Diagram voor een systeem 

1. Stel het beschouwde systeem voor door een ‘dikke’ punt. Indien er meerdere systemen zijn, doe dit voor elk systeem apart. 

2. Maak een lijstje met items die in contact zijn met het beschouwde systeem. Voeg deze items voorlopig NIET toe aan het FBD. 

Zo vermijd je het risico om de krachten uitgeoefend DOOR en de krachten uitgeoefend OP het systeem te mengen. 

3. Identificeer al de krachten uitgeoefend op het systeem door systemen in de omgeving. In het algemeen moet je hier wel 

beschouwen: (a) de zwaartekracht uitgeoefend door de Aarde op het systeem, en (b) de contactkrachten uitgeoefend door 

de systemen uit het lijstje in STAP 2. 

4. Stel iedere kracht uit STAP 3 voor met een pijl. Gebruik daarbij de volgende systematiek: de pijl wijst in de richting van de 

uitgeoefende kracht en grijpt aan in de punt die het systeem voorstelt. Geef elke pijl een label van de vorm: �⃗⃗⃗�𝒅𝒐𝒐𝒓 𝒐𝒑𝒕𝒚𝒑𝒆
 waarbij 

“type” is een enkele letter die oorsprong van de kracht aanduidt (“c” voor contactkracht, “G” voor zwaartekracht enz.), 

“door” is een enkele letter voor het systeem dat de kracht uitoefent, “op” is een enkele letter voor het systeem dat de kracht 

ondervindt. 

5. Verifieer dat alle krachten die je hebt aangeduid in STAP 4 krachten zijn die uitgeoefend worden OP en niet DOOR het 

systeem waarvoor je het FBD schetst. Dat wil zeggen dat alle krachten een label moeten hebben met HETZELFDE tweede 

subscript! 

6. Schets de versnellingsvector (indien gekend) van het systeem NAAST (niet: OP) het FBD diagram. Verifieer dat de 

resulterende kracht een vector oplevert die evenwijdig is met en dezelfde zin heeft als de versnelling (niet: snelheid!) van het 

systeem. Gebruik dit als foutcontrole op STAP 4 (krachten vergeten? krachten verkeerd aangeduid?). Als het systeem in rust 

is of een ERB uitvoert, schrijf dan dat �⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗� (nulvector) en teken de krachten op het systeem zodanig dat de resulterende 

kracht de nulvector is. Indien de versnelling niet gekend is, teken een mogelijke aannemelijke richting en zin voor de 

versnelling. 

7. Teken een goed gekozen referentiestelsel (meestal met een van de assen volgens de versnellingsvector) 

 

Voorbeeld: Free-Body-Diagram voor een persoon in een lift die vertragend naar beneden gaat. 

De krachten uitgeoefend op het beschouwde systemen zijn: 

Systeem ‘persoon’:  �⃗�𝐴𝑝𝐺  de neerwaarts gerichte zwaartekracht 

uitgeoefend door de Aarde, en �⃗�𝑙𝑝𝑐  de opwaarts gerichte contactkracht 

uitgeoefend door de (vloer van de) lift. (Merk op: beide hebben een 2de 

subscript “p”!) 

Systeem ‘lift’:  �⃗�𝐴𝑙𝐺  de neerwaarts gerichte zwaartekracht uitgeoefend door 

de Aarde, �⃗�𝑝𝑙𝑐  de neerwaarts gerichte contactkracht uitgeoefend door de 

persoon, en de opwaarts gerichte contactkracht uitgeoefend door de 

liftkabel (vereenvoudigd model) (Merk op: beide hebben een 2de subscript 

“l”!) �⃗�𝑙𝑝𝑐  en �⃗�𝑝𝑙𝑐  zijn even groot en tegengesteld gericht wegens Newtons 3de 

wet (actie-reactie). 
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Op het systeem ‘persoon’ werken er dus twee krachten in, een opwaartse en een neerwaartse. We kunnen de relatieve groottes inschatten 

als we ons realiseren dat de versnellingsvector verticaal OPwaarts gericht is (waarom?). De opwaartse kracht moet dus groter zijn dan de 

neerwaartse want de resulterende kracht moet eveneens opwaarts zijn net zoals de versnelling (Newtons 2de wet). 

 

 

2.5 ARBEID, POTENTIËLE EN KINETISCHE ENERGIE 
 

Het woord “energie” is afgeleid van het Grieks ἐνέργεια (enérgeia) = werkzaamheid 

Hoewel “energie” een belangrijk begrip is, is het paradoxaal genoeg niet te definiëren in een paar 

eenvoudige regels. 

Bovendien duikt het begrip energie op in zeer vele contexten: bv. klimaat, duurzame en schone 

energie, voeding, sport, wetenschap & techniek en vele andere. “Energie” is dus een overkoepelend 
begrip dat zowel in onze dagelijkse levenssfeer, in het maatschappelijk debat en uiteraard in de 

verschillende (bio-)wetenschappen een rol speelt. Je kunt er dus van op aan dat dit begrip zich niet 

tot een paar formules laat herleiden. En toch is dit het eerste wat we gaan doen: kijken naar de 

formules. 

 

2.5.1 Kinetische energie 

 

2.5.1.1 Formule 

 

Voor een systeem met massa 𝑚 waarvan het massamiddelpunt ten opzichte van een 

referentiestelsel beweegt met snelheidsvector �⃗� wordt de kinetische energie voor de translatie 

gedefinieerd als: 

Kinetische 

energie 

translatie 

𝐸𝑘 = 12 𝑚‖�⃗�‖2 

𝑚: massa v.h. systeem ‖𝑣‖: grootte v.d. snelheid 

S.I. eenheden: 𝑘𝑔. (𝑚𝑠 )2 = 𝐽 (Joule) 

(3) 

 

Voorbeeld  Een typische speer bij het speerwerpen heeft een massa van 700 𝑔. Als de speerwerper de speer lanceert met een snelheid van 110 𝑘𝑚/𝑢, bereken dan de kinetische energie van de translatie van de speer op het moment van de lancering. 𝐾 = 0,5.0,700. (1103,6 )2= 327 𝐽 ≅ 330 𝐽  

 

De formule voor de kinetische energie is algebraïsch eenvoudig. De formule geeft een getalsmatig 

verband tussen 3 grootheden 𝐸𝑘, 𝑚 en ‖�⃗�‖. Gegeven 2 van de 3 grootheden, dan kan je de derde 

berekenen. 

De massa m is 𝑚 = 2𝐸𝑘‖�⃗⃗�‖2 als 𝐸𝑘 en ‖�⃗�‖ gegeven zijn. 
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De grootte van de snelheid  is ‖�⃗�‖ = √2𝐸𝑘𝑚  als 𝐸𝑘 en 𝑚 gegeven zijn. 

Merk op: de kinetische energie is nooit negatief. 

 

2.5.1.2 Betekenis 

 

Hoe zeer eenvoudig de vorm van de formule ook is, de structuur van de formule verraadt dat het 

begrip kinetische energie toch niet zonder meer intuïtief is! Laten we naar enkele eigenschappen 

kijken. 

• We zien hier dat energie in fysica in verband gebracht wordt met materie (de massa) in 

beweging (de grootte van de snelheid). Die “energie” noemen we dan kinetisch. Materie in 

beweging is in fysica echter het startpunt van een ruim omvattend begrip “energie”. Dit 

omvat elektrische en magnetische energie, thermische energie, kernenergie en veel andere 

vormen. Niettemin ligt materie in beweging aan de basis van het natuurkundige begrip 

energie. Zonder materie en/of zonder beweging, is er in fysica geen grond om te spreken 

over energie. 

• Energie wordt uitgedrukt met een getal, en wat de beweging betreft is alleen de grootte van 

de snelheid van belang is terwijl de richting en de zin van de beweging hierbij van geen tel 

zijn. Energie is een scalaire grootheid, terwijl snelheid een vectoriële grootheid is. 

• Kinetische energie is recht evenredig is met de massa van het systeem. Dubbele of tripele 

massa geeft dubbele of tripele kinetische energie (bij gelijke snelheidsgrootte). 

• Kinetische energie is niet recht evenredig is met de snelheidsgrootte, maar recht evenredig 

met het kwadraat van de snelheidsgrootte. Het is hier dat duidelijk wordt dat “energie”, 

althans natuurkundig, geen intuïtief begrip is. Want waarom zou kinetische energie dan niet 

gewoon 𝑚. ‖�⃗�‖ zijn? De kinetische energie wordt echter viermaal of negen maal groter 

wanneer de snelheidsgrootte tweemaal of driemaal groter wordt (bij gelijke massa)! Om dit 

te begrijpen moeten we kijken naar twee andere begrippen: potentiële energie en arbeid (zie 

verder). 

• In de formule voor kinetische energie komt een factor 
12 voor. Ook dit is intuïtief niet te 

verwachten en noopt ons om te kijken naar andere begrippen (verder). 

 

2.5.2 Potentiële energie 

 

We kijken weer eerst naar de belangrijkste formules, en we zullen dan in een tweede stap stilstaan 

bij de betekenis van deze grootheid. 

 

2.5.2.1 Formules 

 

Potentiële 

energie v.e. 

systeem in 

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ 𝑚: massa v.h. systeem 

(4) 
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een 

gravitatieveld 

dicht bij 

oppervlak 

𝑔: gravitatieversnelling nabij oppervlak ℎ: hoogte boven het oppervlak 

S.I. eenheden: 𝑘𝑔. 𝑚𝑠2. 𝑚 = 𝑘𝑔. (𝑚𝑠 )2 = 𝐽 (Joule) 

 

Voorbeeld  Stel dat de maximum hoogte van de speer bij een speerworp 6 𝑚 is, dan is de potentiële energie van de speer (massa 700 𝑔) in 

het gravitatieveld van de aarde (dicht bij het aardoppervlak) 𝐸𝑝 = 0,700.9,81.6 ≅ 41 𝐽 

 

Potentiële 

energie v.e. 

systeem in 

een 

gravitatieveld 

(algemeen) 

𝐸𝑝 = −𝐺 𝑀𝑚𝑟  

𝑚: massa v.h. systeem (test) 𝑀: massa v.h. systeem dat het gravitatieveld opwekt (source) 𝑟: afstand van het massacentrum van test systeem 𝑚 tot massacentrum van het source 

systeem 𝑀 𝐺 = 6,67. 10−11  𝑁𝑚²𝑘𝑔²   de universele gravitatieconstante 

S.I. eenheden: 
𝑁𝑚²𝑘𝑔² 𝑘𝑔2𝑚 = 𝑘𝑔 𝑚𝑠2 𝑚²𝑘𝑔² 𝑘𝑔2𝑚 = 𝑘𝑔. (𝑚𝑠 )2 = 𝐽 (Joule) 

(5) 

 

Voorbeeld  In mei 2019 werd door het bedrijf SpaceX een “trein” van 60 StarLink satellieten tegelijkertijd in een baan om de aarde 

gebracht op een hoogte van 450 km boven het aardoppervlak. Het doel is om een breedband internet netwerk rondom de aarde aan te 

leggen met behulp van enkele duizenden van dergelijke satellieten. Elke satelliet weegt ongeveer 227 kg. De potentiële energie van één 

satelliet in het gravitatieveld van de aarde is: 𝐸𝑝 = 6,67. 10−11 5,97.1024.2276,39.106+450.103 ≅ 13 000 000 000 𝐽 

 

Potentiële 

energie v.e. 

systeem in 

een 

elektrostatisch 

veld 

(Coulombveld) 

𝐸𝑝 = −𝐾 𝑄𝑞𝑟  

𝑞: lading v.h. systeem (test) 𝑄: lading v.h. systeem dat het elektrostatisch veld opwekt (source) 𝑟: afstand van het massacentrum van test lading 𝑞 tot massacentrum van de source lading 𝑄 𝐾: diëlektrische constante van het medium waarin de ladingen zich bevinden (voor 

vacuüm: 𝐾 = 9. 109 𝑁𝑚2𝐶2 ) 

S.I. eenheden: 
𝑁𝑚²𝐶² 𝐶2𝑚 = 𝑘𝑔 𝑚𝑠2 𝑚²𝐶² 𝐶2𝑚 = 𝑘𝑔. (𝑚𝑠 )2 = 𝐽 

(6) 

 

Voorbeeld  De potentiële energie van een elektron in het Coulombveld van een proton in een waterstofatoom is 𝐸𝑝 =9. 109 (1,6.10−19)(−1,6.10−19)0,5.10−11 = 0,00000000000000005 𝐽 

De formules voor potentiële energie zijn algebraïsch eenvoudig om uit te rekenen, maar dan komt 

weer de vraag: wat betekent het begrip potentiële energie? 

 

2.5.2.2 Betekenis 
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Laten we de formule (4) interpreteren. De potentiële energie van een systeem met massa 𝑚 in het 

zwaarteveld van de aarde dicht bij het aardoppervlak kan je zien als het product van 𝑚𝑔 en ℎ. Het 

heeft dus de dimensies van kracht maal lengte. We noemen dit ‘arbeid’ (zie verder). Dat is één 

vaststelling. 

Een tweede vaststelling is dat de getalwaarde 𝑚𝑔ℎ exact overeenkomt met de getalwaarde van  12 𝑚‖�⃗�‖2, met ‖�⃗�‖ de grootte van de snelheid welke bereikt wordt na een vrije val vanop de hoogte ℎ. Inderdaad, de beweging is eenparig versneld zodat de eindsnelheid ‖�⃗�‖ = 𝑔∆𝑡 met ∆𝑡 de valtijd. 

De valtijd is dan ∆𝑡 = ‖�⃗⃗�‖𝑔 . De valafstand (de hoogte!) is dan ℎ = |∆𝑦| = 12 𝑔∆𝑡2 ofwel (na invullen van 

de valtijd) ℎ = 12 𝑔 (‖�⃗⃗�‖𝑔 )2
. Daaruit volgt 𝑔ℎ = 12 ‖�⃗�‖2, ofwel 𝑚𝑔ℎ = 12 𝑚‖�⃗�‖2. 

En dit brengt ons tot de conclusie: de potentiële energie van een systeem met massa 𝑚 op een 

hoogte ℎ in het zwaarteveld kunnen we interpreteren als de kinetische energie die het systeem zal 

verwerven bij het bereiken van de eindhoogte ℎ = 0 indien we het systeem vanop beginhoogte ℎ in 

rust zouden overgeleverd laten aan de continue inwerking van de zwaartekracht. 

 

Betekenis van potentiële energie in een krachtveld 

Gegeven de positie van een test systeem (massa 𝑚, lading 𝑞) in een krachtveld (gravitatiekracht of 

elektrostatische kracht) opgewekt door een source systeem (massa 𝑀, lading 𝑄), dan kunnen we een 

formule voor de potentiële energie voor het test systeem in het krachtveld van het source systeem 

uitrekenen (voor zwaartekracht: 𝑚𝑔ℎ of −𝐺 𝑀𝑚𝑟 ; voor elektrostatische kracht: −𝐾 𝑄𝑞𝑟 ). 

De bekomen getalwaarde van de 

potentiële energie is precies gelijk aan 

de getalwaarde van de kinetische 

energie die het test systeem zou 

verwerven in het beschouwde 

referentiepunt (ℎ = 0 of 𝑟 ≈ ∞) 

indien het vanuit rust wordt 

overgeleverd aan de continue 

inwerking van het krachtenveld. 

 

Opmerkingen 

• De formules voor de 

potentiële energie en de 

kinetische energie zijn ook 

bruikbaar indien het test 

systeem niet vanuit rust 

wordt overgeleverd aan het 

krachtveld. We zullen dat hier 

verder echter niet 

behandelen. 

• De formule voor de potentiële 

energie hangt niet af van de 

Figuur 2 Betekenis van de potentiële energie van een test systeem in een 

punt P in het krachtveld van een source systeem. 
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snelheid van het test systeem. Enkel de positie van het test systeem in het krachtveld speelt 

en rol, alsook eigenschappen die de interactie beschrijven tussen de systemen, alsook de 

keuze van het beschouwde referentiepunt. 

• Het beschouwde referentiepunt kan in principe willekeurig gekozen worden. Echter vaak 

voorkomende keuzes zijn die welke vanuit een waarnemersstandpunt als ‘praktisch’ worden 

beschouwd. Bijvoorbeeld we vinden het vaak praktisch om het aardoppervlak (ℎ = 0) als 

referentie te beschouwen voor het aanwenden van de bewegingsenergie van vallende 

voorwerpen. Toepassing daarvan is de stuwdam waarbij de kinetische energie van water na 

de vrije val wordt aangewend om turbines aan te drijven. En in de praktijk bevindt de 

waarnemer zich meestal op een zeer grote afstand (vergeleken met de afmetingen) van de 

ladingen waarvan de kinetische energie kan worden aangewend om bijvoorbeeld elektrische 

stroom op te wekken. 

• Potentiële energie in een punt 𝑃 kan positief, negatief of nul zijn. 𝐸𝑝𝑜𝑡 > 0 → kinetische energie kan ‘gewonnen’ worden ten voordele van de waarnemer in 

het referentiepunt. M.a.w. het test systeem zal naar het referentiepunt gedreven worden 

onder invloed van het krachtenveld wanneer het test systeem vanuit rust in het beschouwde 

punt 𝑃 wordt ‘los’ gelaten; 𝐸𝑝𝑜𝑡 = 0 → kinetische energie kan niet ‘gewonnen’ worden in het referentiepunt, m.a.w. het 

test systeem is in het referentiepunt maar kan geen snelheid verwerven onder invloed van 

het krachtenveld indien het vanuit rust in het referentiepunt wordt ‘los’ gelaten; 𝐸𝑝𝑜𝑡 < 0 → kinetische energie kan wel ‘gewonnen’ worden maar niet ten voordele van de 

waarnemer in het referentiepunt. M.a.w. het test systeem zal van het referentiepunt weg 

gedreven worden onder invloed van het krachtenveld wanneer het test systeem vanuit rust 

in het beschouwde punt wordt ‘los’ gelaten. Wanneer het test systeem echter in het 

referentiepunt zelf vanuit rust wordt ‘los’ gelaten, dan zal het onder invloed van het 

krachtenveld het punt 𝑃 bereiken met kinetische energie gelijk aan de absolute waarde van 

de potentiële energie. Kinetische energie kan dus wel gewonnen worden maar niet ten 

voordele van de waarnemer (gebruiker). 

 

2.5.3 Arbeid geleverd door kracht 

 

2.5.3.1 Formule 

 

We hebben arbeid al ontmoet bij de formule voor de potentiële energie van een systeem met massa 𝑚 in het zwaarteveld van de aarde op geringe hoogte ℎ nabij het aardoppervlak, nl. 𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ. Je 

kan deze formule zien als het product van 𝑚𝑔 met ℎ, of nog als het product van de grootte van de 

zwaartekracht met de lengte van de verplaatsing bij een vrije val vanop hoogte ℎ tot hoogte 0. 

In dit eenvoudige geval kan je al zien dat we met arbeid in de fysica niet hetzelfde bedoelen als 

“kracht uitoefenen”. Dit moet je goed voor ogen houden omdat het natuurkundig begrip arbeid niet 

zomaar overeenstemt met het begrip arbeid in de omgangstaal. We komen hier verder op terug. 

Opdat de arbeid geleverd door een kracht verschillend van nul zou zijn (natuurkundig gezien dan): 

• is er continue inwerking nodig van de kracht op het systeem (dat is intuïtief) 

• is er verplaatsing nodig van het systeem (dat is niet intuïtief) 
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• mag de krachtvector niet loodrecht staan op de verplaatsingsvector (dat is allerminst 

intuïtief!) 

We beperken ons hier tot een constante kracht, m.a.w. een kracht(veld) dat niet verandert met de 

tijd of met de plaats van het systeem, en een verplaatsing van het systeem in een rechte lijn. 

 

Arbeid 

geleverd 

door een 

constante 

kracht bij een 

rechtlijnige 

beweging 

𝑊 = �⃗�. ∆𝑟 = ‖�⃗�‖‖∆𝑟‖𝑐𝑜𝑠𝜃 �⃗�: (één van de) continu inwerkende kracht(en) op het systeem ∆𝑟: de verplaatsingsvector 

“. “: scalair product van vectoren (dot-product, of inproduct) 𝜃: de hoek tussen de verplaatsingsvector en krachtvector 

S.I. eenheden: 𝑁. 𝑚 = 𝑘𝑔 𝑚𝑠2 . 𝑚 = 𝑘𝑔. (𝑚𝑠 )2 = 𝐽 
(7) 

 

Deze formule impliceert dat je moet kijken naar de component van de krachtvector volgens de 

verplaatsingsvector: 

• is de hoek 90° dan is de arbeid 0 (nul), 

• is de hoek scherp of 0° dan is de arbeid positief en zal de kinetische energie toenemen,  

• is de hoek stomp of 180° dan is de arbeid 

negatief en zal de kinetische energie afnemen 

 

Voorbeeld  Een schansspringer komt eenparig versneld op de schans naar 

beneden. Er werken drie krachten in op de springer tijdens deze EVRB: 

wrijvingskracht, normaalkracht en zwaartekracht (er is geen vierde kracht 

die langs de helling naar beneden trekt!)  De arbeid geleverd door elk van 

de drie krachten na de afdaling op de schans is (veronderstel de krachten 

constant): 

Arbeid geleverd door de wrijvingskracht: 𝑊𝑤𝑟𝑖𝑗𝑣𝑖𝑛𝑔 = ‖�⃗�ℎ𝑠𝑐=𝑤𝑟𝑖𝑗𝑣𝑖𝑛𝑔‖‖∆�⃗�‖𝑐𝑜𝑠180° = −‖�⃗�ℎ𝑠𝑐=𝑤𝑟𝑖𝑗𝑣𝑖𝑛𝑔‖‖∆𝑟‖ < 0 

Arbeid geleverd door de normaalkracht: 𝑊𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑎𝑙 = ‖�⃗�ℎ𝑠𝑐=𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑎𝑙‖‖∆𝑟‖𝑐𝑜𝑠90° = 0 

Arbeid geleverd door de zwaartekracht: 𝑊𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒 = ‖�⃗�𝐴𝑠𝐺 ‖‖∆𝑟‖𝑐𝑜𝑠𝜃 > 0 want de hoek is scherp 

 

2.5.3.2 Betekenis 

 

Vanuit ons eigen standpunt als levende wezens die vertrouwd zijn met het uitoefenen van krachten 

op objecten in onze omgeving, zijn we geneigd om te zeggen dat we inspanning of arbeid leveren van 

het ogenblik dat we kracht uitoefenen, maar dat is niet de zienswijze in de fysica. 

Voorbeeld  Je duwt met alle macht tegen een zware kleerkast in een poging om de kast te verschuiven maar de kast verroert geen 

millimeter. Je bent bereid om te zeggen dat jij grote inspanning hebt geleverd, maar de fysica zegt: je hebt nul arbeid geleverd! Reden: de 

verplaatsing is nul. 

Voorbeeld  Je draagt je zware reiskoffer terwijl je naar de incheckbalie op de luchthaven aan het stappen bent. Uitgeput kom je toe aan de 

balie en je bent bereid om te zeggen dat je grote inspanning hebt geleverd, maar de fysica zegt alweer: je hebt nul arbeid geleverd! Reden: 

de kracht die je uitoefent op de koffer om hem te dragen is verticaal opwaarts maar de verplaatsing van de koffer is horizontaal. 

Krachtvector en verplaatsingsvector zijn dus beide niet nul maar wel loodrecht. 



 2 FYS - Kracht, arbeid en energie 2-16 

Er blijft dan nu te verklaren waarom de fysica het begrip arbeid op deze op eerste gezicht contra-

intuïtieve manier definieert. Arbeid leveren is natuurkundig dus duidelijk niet hetzelfde als kracht 

uitoefenen. Waarom zou je anders een nieuw begrip invoeren? 

De reden is eigenlijk simpel. In de natuurkunde wil men uitdrukken hoeveel de uitoefening van een 

kracht op een systeem kan bijdragen tot de kinetische energie van dat systeem. Meer bepaald, 

hoeveel zal een kracht de kinetische energie van het systeem doen toenemen of afnemen. 

Allereerst, zonder een verplaatsing kan het systeem niet aan kinetische energie winnen of verliezen, 

dat is duidelijk. 

Maar een kracht loodrecht op de verplaatsing kan niet bijdragen aan de toename of afname van de 

kinetische energie van het systeem. De grootte van de snelheid kan hierbij niet veranderen. Enkel de 

richting van de beweging van het systeem kan door de kracht veranderd worden, maar niet de 

grootte van de snelheid en dus de kinetische energie. 

De reden waarom de natuurkunde gefocust is op het kunnen berekenen hoeveel kinetische energie 

door een kracht op het systeem kan toe- of afgevoerd worden, is omwille van het technologisch 

belang van beweging. Heel veel machines, motoren en andere apparaten gebruiken en/of induceren 

beweging (van onderdelen) op een of andere manier voor hun operationele werking. 

 

2.5.4 Toepassingen 

 

Als we 2 puntladingen 𝑞 en 𝑄 op een afstand van elkaar binden met een denkbeeldige stok met 

lengte 𝑑, dan is de potentiële energie ten 

opzichte van het referentiepunt op oneindig 

vanwege de Coulomb elektrische afstoting of 

aantrekking (ook een krachtenveld) negatief 

zijn in geval van ladingen met tegengesteld 

teken en positief in geval van ladingen met 

hetzelfde teken. Dat wil zeggen dat als we de 

binding zouden breken, we de kinetische 

energie zouden kunnen gebruiken op oneindig 

(d.w.z. op grote afstand in vergelijking met de 

onderlinge afstand 𝑑) indien de ladingen hetzelfde teken hebben. 

Ook bij een uitgerekte of ingedrukte veer (systeem A) kunnen we over potentiële energie spreken. In 

beide gevallen zal de veerkracht een 

voorwerp (systeem B) terugduwen 

of terugroepen naar de neutrale 

onuitgerekte toestand van de veer. 𝑘 is de veerconstante van de veer en 

drukt uit hoeveel kracht de veer 

uitoefent per uitgerekte of 

ingedrukte lengte-eenheid in 𝑁/𝑚. 
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2.6 OEFENINGEN 
 

2.6.1 Krachten herkennen 

 

Kies voor alle onderstaande vragen  (30 vragen in 10 reeksen: los per reeks minstens 1 vraag op) 

steeds uit deze lijst van krachten en teken een Free-body diagram: 

Normaalkracht 

Zwaartekracht 

Inwerkende kracht/externe kracht 

Wrijvingskracht 

Spanningskracht 

Wrijvingskracht vanwege de lucht/luchtweerstand 

 

 Vragenreeks 1 

1. Een boek ligt op een tafel.  

Welke krachten werken in op het boek? 

 

2. Een auto staat geparkeerd op een horizontale weg. 

Welke krachten werken in op de auto? 

 

3. Een persoon staat stil op de vloer. 

Welke krachten werken in op de persoon? 

  

 Vragenreeks 2 

4. Bij het nemen van een strafschop wordt een voetbal naar rechts boven in het doel 

geschoten. 

Welke krachten werken in op de voetbal terwijl hij door de lucht vliegt? 

  

5. Serena Williams staat links op het tennisveld en slaat een tennisbal terug naar rechts hoog 

over het net.  

Welke krachten werken in op de tennisbal nadat Serena er op heeft geslagen? 

 

6. Een golfbal wordt weggeslagen van op een tee en beweegt door de lucht (naar boven en 

naar rechts voor de toeschouwer). 
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Welke krachten werken in op de golfbal? 

  

 Vragenreeks 3 

7. Een skydiver valt naar de grond aan constante snelheid. 

Welke krachten werken in op de skydiver? 

 

8. Een veertje valt naar de grond aan constant snelheid.  

Welke krachten werken in op het veertje? 

 

9. Een koffiefilter valt met constant snelheid naar de grond. 

Welke krachten werken in op de koffiefilter? 

  

  

 Vragenreeks 4 

10. Een emmer gevuld met water wordt aan een touw uit een put gehesen. 

Welke krachten werken in op de emmer? 

 

11. Een goederenlift wordt omhoog getrokken in een liftschacht door vier touwen, elk 

vastgemaakt aan een hoek van de lift. 

Welke krachten werken in op de lift? 

 

12. Tijdens een spektakel wordt een acteur met een touw via een takel op het podium gehesen. 

Welke krachten werken in op de acteur? 

  

 Vragenreeks 5 

13. Een kracht wordt uitgeoefend op een doos om die naar rechts over de keukenvloer te 

bewegen. 

Welke krachten werken in op de doos? 

 

14. Een bewaker duwt een grote krat over de vloer van de sporthal. 

Welke krachten werken in op de krat? 

 

15. Een team van tuinaanleggers trekt een boom over het gazon die geplant zal worden.  



 2 FYS - Kracht, arbeid en energie 2-19 

Welke krachten werken in op de boom? 

  

 Vragenreeks 6 

16. Een auto remt  en glijdt met stilstaande banden verder tot stilstand over een horizontale 

weg.  

Welke krachten werken in op de auto? 

 

17. Een schijfje van een damspel valt uit de auto en schuift verder over het asfalt van een 

horizontale weg.  

Welke krachten werken in op het damschijfje? 

 

18. Een voetballer wil de bal tackelen en schuift over het speelveld.  

Welke krachten werken in op het voetballer? 

 

  

 Vragenreeks 7 

19. Een persoon glijdt met een slee over een besneeuwd, horizontaal oppervlak naar rechts en 

komt tot stilstand. 

Welke krachten werken in op de persoon op de slee? 

Bijkomende vraag: Moest deze persoon op de slee naar links glijden, verandert dat je antwoord? En 

zo ja: hoe? 

 

20. Een boek glijdt over de vloer van het klaslokaal tot stilstand zonder ergens tegen te botsen.  

Welke krachten werken in op het boek? 

Bijkomende vraag: Moest het boek tot stilstand komen door een botsing met een tafel, verandert 

dan je antwoord? En zo ja: hoe? 

 

21. Een ervaren barman schuift vers getapte pintjes over de toog en zorgt ervoor dat een pintje 

precies tot stilstand komt bij de student die het bestelde. 

Welke krachten werken in op het pintje? 

Bijkomende vraag: Maakt de afstand tussen barman en student uit voor de krachten die inwerken op 

het pintje? Verklaar je antwoord. 

  

 Vragenreeks 8 

22. Een acrobaat zwaait heen en weer aan een trapeze die aan het plafond hangt.  



 2 FYS - Kracht, arbeid en energie 2-20 

Welke krachten werken in op de trapeze acrobaat? 

Bijkomende vraag: Moest de acrobaat de ene trapeze loslaten en naar een andere trapeze springen, 

werken dan dezelfde krachten in op de acrobaat als hij geen enkele trapeze vasthoudt? Met ander 

woorden: verandert je antwoord? Zo ja, hoe? 

 

23. Een kind slingert aan een touw opgehangen in een boom en doet alsof het Tarzan is. 

Welke krachten werken in op het kind ergens halfweg tussen hoogste en laagste punt van de 

slingerbeweging?  

Bijkomende vraag: Verandert je antwoord met de positie van het kind op de baan, met andere 

woorden: welke krachten werken in op het kind in het hoogste punt? En in het laagste punt? 

 

24. Een klein stalen bolletje is vastgemaakt en wordt zo vastgehouden in iemands hand zodat 

het heen en weer slingert als een pendule. 

Welke krachten werken in op het stalen bolletje? 

Bijkomende vraag: Maakt de lengte van de slinger (dus van het touwtje waaraan het metalen bolletje 

vastzit) uit voor je antwoord? Zo ja: wat is verschillend? 

   

   

 Vragenreeks 9 

25. Een houten blokje ligt op een helling. 

Welke krachten werken in op het blokje? 

Bijkomende vraag: Maakt het materiaal waaruit de helling bestaat (hout, staal, zand, gras, asfalt,…) 
een verschil uit voor je antwoord? Zo ja: wat is verschillend? 

  

26. Een violiste van het Nationaal Orkest van België zet haar muziekpartituur op een 

muziekstandaard. 

Welke krachten werken in op de partituur? 

Bijkomende vraag: Maakt de hoek die de muziekstandaard maakt uit voor je antwoord? Zo ja: hoe? 

 

27. Een grote krat staat onderaan op een stilstaande (schuine) transportbaan, klaar om 

ingeladen te worden in het vliegtuig.  

Welke krachten werken in op de krat? 

Bijkomende vraag: Stel dat de transportbaan beweegt en de krat naar het vliegtuig beweegt, 

verandert dat je antwoord? Zo ja, op welke manier? 
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 Vragenreeks 10 

28. Een kind trekt met een touw een kartonnen doos vol speelgoed over het strand aan 

constante snelheid. 

Welke krachten werken in op de kartonnen doos? 

Bijkomende vraag: Maakt het verschil uit of de snelheid constant is of niet? Zo ja: wat is het verschil? 

 

29. Een papa trekt via een touw een slee waarop zijn zoontje zit vooruit aan constante snelheid.  

Welke krachten werken in op het kind? 

Bijkomende vraag: Maakt het verschil uit of dit op een horizontaal oppervlak is of dat de slee naar 

boven op een helling wordt getrokken? Zo ja: wat is het verschil? 

 

30. Een student bindt een touw aan zijn rugzakje vol studieboeken en sleept de rugzak verder 

over de vloer aan constant snelheid. 

Welke krachten werken in op de rugzak? 

Bijkomende vraag: Maakt het verschil uit of er veel of weinig studieboeken in de rugzak zitten, met 

andere woorden: maakt het verschil of de massa groot of klein is? Zo ja: wat is het verschil? 

 

2.6.2 Free-body diagrammen  

 

31. Schets free-body diagrammen voor een doos op de vloer van een liftkooi (in rust t.o.v. de 

kooi 

a. bij het vanuit rust opwaarts in beweging komen van de liftkooi van het gelijkvloers 

(en voor het bereiken van de constante stijgsnelheid) 

b. tijdens de opwaartse beweging met constante stijgsnelheid 

c. tijdens het vertragen van de opwaartse beweging vlak voor het bereiken van de 4e 

verdieping 

d. tijdens het neerwaarts in beweging komen van de liftkooi van de 4e verdieping 

e. tijdens de neerwaartse beweging van de liftkooi met constante daalsnelheid 

f. tijdens het afremmen van de neerwaartse beweging vlak voor het bereiken van het 

gelijkvloers 

 

32. Schets free-body diagrammen voor een superbal in een verticale beweging voor de volgende 

situaties 

a. in de hand gehouden op vaste hoogte 

b. vrij vallend, tot net voor het raken van de grond 

c. tijdens de impact met de grond en het vertragen 

d. tijdens de impact met de grond en het opnieuw versnellen 
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e. vrij opstijgend tot net voor het bereiken van het hoogste punt 

f. in het hoogste punt 

 

33. Indien mogelijk, schets een free-body diagram voor een systeem: 

a. betrokken in 2 krachtinteracties met netto-kracht nul 

b. betrokken in 3 krachtinteracties met netto-kracht nul 

c. betrokken in 2 krachtinteracties met netto-kracht niet nul en volgens de 𝑥-as 

d. betrokken in 3 krachtinteracties met netto-kracht niet nul en volgens de 𝑧-as 

e. in een ERB volgens de y-as en betrokken in 2 krachtinteracties 

f. in een ERB volgens de y-as en betrokken in 2 krachtinteracties 

g. in een EVRB en betrokken in 3 krachtinteracties 

h. in parabolische beweging en betrokken in 1 krachtinteractie 

 

2.6.3 Gravitatiekracht en elektrostatische kracht 

 

34. Bereken hoeveel sterker de elektrostatische afstotingskracht tussen 2 protonen is vergeleken 

met de gravitationele aantrekkingskracht (massa: 1,7. 10−27𝑘𝑔, lading: 1,6. 10−19𝐶). 

 

 

2.6.4 Energie 

 

35. Je bent een zware reiskoffer aan het dragen. Volgens een waarnemer die stil staat, levert de 

kracht die jij op de koffer uitoefent arbeid … 

a. … in het geval dat je in een ERB stapt over een perfect vlakke vloer? 

b. … in het geval een roltrap je in een ERB naar de eerste verdieping brengt (terwijl jij 

stil staat op de roltrap) 

36. Je duwt een winkelwagen hellingopwaarts met een constante snelheid. 

a.    Schets een Free-Body-Diagram voor het systeem A=winkelwagen en het systeem 

B=jij en bereken alle krachten op de winkelwagen bij een verplaatsing 

hellingopwaarts van 10 𝑚 

b.    Als de winkelwagen een massa heeft van 100 𝑘𝑔 en de helling is 5°, bereken dan 

i. de arbeid van alle krachten op de 

winkelwagen afzonderlijk 

ii. de totale arbeid geleverd op de 

winkelwagen 

iii. de toename van de potentiële 

energie van de winkelwagen 
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iv. de toename van de kinetische energie van de winkelwagen 

v. Waaraan is de som van iii. en iv. gelijk? 

 

37. Veronderstel dat je een lichte (A) en een zware bowlingbal (B) met dezelfde kracht over 

dezelfde horizontale afstand 𝑥 lanceert. Na de lancering rollen beide ballen over een afstand 𝑦 tot aan een helling waarna ze tot op een bepaalde hoogte helling opwaarts rollen. 

Verwaarloos wrijving in dit vraagstuk. Vul volgende tabel in en staaf je antwoorden met 

formules. Bal A heeft t.o.v. bal B een 

grotere – kleinere – gelijke … maximale hoogte op de helling 

grotere – kleinere – gelijke … snelheid aan de voet van de helling 

grotere – kleinere – gelijke … potentiële energie aan de voet van de helling 

grotere – kleinere – gelijke … potentiële energie bij stilvallen op de helling 

grotere – kleinere – gelijke … kinetische energie aan de voet van de helling 

grotere – kleinere – gelijke … kinetische energie bij stilvallen op de helling 

 

 

38. Een veel gebruikte eenheid in de voedingschemie is de food calorie (Cal, met hoofdletter). 1 

Cal = 1000 cal = 4186 J. Bereken de massa van een persoon die wandelt aan een tempo van 

1,0 m/s zodat de kinetische energie van de persoon numerisch gelijk is aan de 

voedingsenergetische waarde van een doughnut (300 Cal). 

 

39. Beschouw 2 puntladingen op een bepaalde afstand van elkaar. Gebruik de analogie met het 

voorbeeld van het vallende boek (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) om uit te leggen 

waarom de potentiële energie van dit systeem ten opzichte van een  referentiepunt op 

oneindig 

a. negatief is als de ladingen tegengesteld teken hebben 

b. positief is als de ladingen hetzelfde teken hebben 

 

40. Bereken de potentiële energie in elektronvolt (1 𝑒𝑉 = 1,6. 10−19𝐽 voor een waterstofatoom 

met volgende gegevens: 𝑑 = 10−10 𝑚 = 1Å (Ångstrom) = afstand tussen het proton en het elektron 𝑞 = 1,6. 10−19𝐶 = absolute waarde van de lading v.h. proton of het elektron 

 

41. De potentiële energie bij een harmonische trilling aan een veer is afhankelijk van de positie 𝑥 

t.o.v. de evenwichtsstand 𝑥𝑜 en wordt gegeven door de formule:  𝐸𝑝𝑜𝑡 = 12 𝑘(𝑥 − 𝑥𝑜)2 (𝑘 is 

de zgn. veerconstante, de S.I.- eenheid is 𝑁/𝑚). Het referentiepunt hierbij is de 

evenwichtsstand 𝑥𝑜. 

a. Schets de grafiek van de potentiële energie als functie van de uitwijking 𝑥 
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b. Verklaar waarom de potentiële energie t.o.v. het beschouwde referentiepunt 

positief is. 

42. Schets de grafiek van de kinetische energie als functie van de afgelegde weg van een steen 

die vanop een hoog gebouw loodrecht naar beneden valt (verwaarloos wrijving). 
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3 FYS - EENPARIG CIRKELVORMIGE BEWEGING (ECB) 
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De eenparig cirkelvormige beweging (ECB) leent zich uitstekend om 

basisconcepten uit de fysica te herhalen en onder de knie te krijgen. 

Niet-rechtlijnige bewegingen (zoals de ECB) komen in de praktijk veel 

vaker voor dan rechtlijnige. De ECB staat ook model voor het meten 

van de tijd, denk maar aan de klassieke klok met uurwijzers. 

Bovendien is de ECB de basis voor het beschrijven van trillingen, die 

op hun beurt de basis zijn voor het beschrijven van golven. De ECB is 

dus fundamenteel voor het begrijpen van een aanzienlijk deel van de 

fysica. 
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3.1 BESCHRIJVING 

3.1.1 Definitie 

 

 

3.1.2 Plaats van het voorwerp bij de ECB 

 

We beschrijven de cirkelvormige beweging door loodrecht op het vlak van de beweging te kijken.  

In de fysica geven we plaats altijd aan met behulp van een referentiepunt en in het algemeen 3 

referentierichtingen. 

Hoe doen we dit voor een voorwerp dat cirkelvormig beweegt? 

 

• methode 1 (cartesisch): via 21 opeenvolgende (denkbeeldige) verplaatsingen2 vanuit het 

referentiepunt in het vlak van de cirkel langs 2 loodrecht gekozen referentierichtingen, zie 

Figuur 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 In het geval van een vlakke beweging volstaan 2 i.p.v. 3 referentierichtingen als het referentiepunt in het vlak van de beweging wordt 

gekozen. 
2
 Deze (denkbeeldige) verplaatsingen worden voorgesteld met de concepten vector en vectorsom (zie verder). 

Verpl. 1 

Verpl. 2 Verpl. 1 

Verpl. 2 

Figuur 1 Positiebepaling: cartesisch 

DEFINITIE – Eenparig cirkelvormige beweging beantwoordt aan een drievoudig patroon 

• materieel: een stabiele materiële vorm (een object of voorwerp) is in beweging 

• ruimtelijk : de baan van de beweging is cirkelvormig 

• in de tijd: het verloop van de beweging is periodisch, d.w.z. herhaalt zich 

Eenparig cirkelvormige beweging in kwantitatieve termen heeft dus 3 kenmerken: 

• een vast centrum in de ruimte: het geometrisch middelpunt 𝑂 

• een vaste afstand van het bewegend voorwerp tot het centrum: de straal 𝑅 

• een constante tijdsduur tussen 2 opeenvolgende doorgangen van het voorwerp door elk 

willekeurig punt van de cirkelbaan: de periode 𝑇 
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• methode 2 (polair): via een hoek gemeten in tegenwijzerzin t.o.v. een referentierichting en -

zin en een afstand v.h. voorwerp tot het referentiepunt, zie Figuur 2 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Afstand langs de cirkelbaan 

 

De baan van het voorwerp is een cirkel met middelpunt 𝑂 en straal 𝑅. De cirkelomtrek 𝑂𝑐 komt 

overeen met een lengte van: 

Formule -  

cirkelomtrek 
𝑂𝑐 = 2𝜋𝑅 (1) 

 

Vergelijking (1) drukt de rechte evenredigheid uit van de cirkelomtrek en de diameter 𝐷 = 2𝑅 

waarbij 𝜋 = 3,1415926535898 … (Griekse kleine letter: pi) de evenredigheidsconstante is. 

Zo is dan de lengte van een halve cirkelomtrek  
2𝜋𝑅2 = 𝜋𝑅 en van een kwart cirkelomtrek 

2𝜋𝑅4 = 𝜋2 𝑅. 

De lengte van een cirkelboog is dus recht evenredig met een dimensieloze grootheid die we de 

ingesloten middelpuntshoek 𝜑 (Griekse kleine letter: phi) noemen, waarbij de straal 𝑅 de 

evenredigheidsconstante is, zie Vergelijking (2). 

Vergelijking (1) verschaft ons de betekenis van de eenheid voor hoekmaat in radialen: 

 

 

Definitie - 𝟏 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒂𝒍 

is de hoekmaateenheid 

overeenkomend met een 

middelpuntshoek gevormd 

door een cirkelboog met lengte 

gelijk aan de straal 𝑅 

 

 

 

 

𝑅 𝑅 𝑂 

Referentierichting en -zin 
hoek 

Figuur 2 Positiebepaling: polair 

1 rad 

𝑅 



 3 FYS - Eenparig cirkelvormige beweging 3-4 

Een willekeurige middelpuntshoek  “staat” dus  op een 
booglengte gegeven door Vergelijking (2). 

 

 

 

 

 

 

Formule – lengte van een 

cirkelboog 

 

 

 𝐵𝜑 = 𝜑𝑅                      

 

(𝜑 in 𝑟𝑎𝑑) 

 

 

(2) 

 

Een rechte evenredigheid van een afhankelijke variabele 𝒚 en een onafhankelijke variabele 𝒙 kan steeds worden 

uitgedrukt als een verhouding met een constante waarde 𝑚, de evenredigheidsconstante: 

Formule - rechte evenredigheid 

• afh. var. 𝒚 

• onafh. var. 𝒙 

• everedigheidsconstante 𝒎 

𝑦𝑥 = 𝑚 (3) 

 

 

Met deze begrippen kan de plaats van het voorwerp langs een cirkelbaan voor enkele 

standaardposities aangeduid worden, zie  Figuur 3 en  

Tabel 1. 

 

Figuur 3 standaardposities op de cirkel, zie  

Tabel 1 

 

0 

1 

2 

3 4 5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 12 13 

14 

15 

16 

𝑅 𝑅 𝑂 

𝜑 

𝐵𝜑 = 𝜑𝑅 
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index Punt Nr. 

0 

Referentie-

punt 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Lengte langs 

boog in 

tegenwijzerzin 

vanaf 

referentiepunt 

Booglengte 

(fractie van 

omtrek) 

0 1/12 1/8 1/6 1/4 1/3 3/8 5/12 1/2 7/12 5/8 2/3 3/4 5/6 7/8 11/12 1 

Geöriënteerde 

hoek 

 360-delige 

graden 
0° 30° 45° 60° 90° 120° 135° 150° 180° 210° 225° 240° 270° 300° 315° 330° 360° 

radialen 0 
𝜋6 

𝜋4 
𝜋3 

𝝅𝟐 
2𝜋3  

3𝜋4  
5𝜋6  𝝅 

7𝜋6  
5𝜋4  

4𝜋3  
3𝜋2  

5𝜋3  
7𝜋4  

11𝜋6  2𝜋 

 

Tabel 1 standaardposities op de cirkel: plaatsaanduiding t.o.v. een cirkelvormige baan met behulp van booglengte gemeten 

in tegenwijzerzin vanaf het referentiepunt, of gemeten met een geöriënteerde hoek in radialen of 360-delige graden 

 

3.2 FASE EN POSITIEVECTOR 

 

De polaire methode voor het aanduiden van de positie (Figuur 2), leidt tot het invoeren van 2 

natuurkundige grootheden, de fase ϕ en de positievector 𝑟. 

 

Positievector �⃗⃗� 

Geöriënteerd lijnstuk dat 

de plaats 𝑃 van het 

voorwerp aangeeft, 

voorgesteld als een 

verplaatsing t.o.v. het 

referentiepunt: 

- volgens welke 

richting  

- in welke zin 

- over hoeveel 

afstand  

 

 

Fase 𝝓 bij de ECB De geöriënteerde hoek 

gemeten vanaf de positieve 𝑥-as (halfrechte) naar de 

halfrechte gevormd door de 

positievector. Conventioneel 

is de fase 

- positief: indien 

gemeten in 

tegenwijzerzin 

- negatief: indien 

gemeten in wijzerzin 

 

𝑟 

𝑂 
𝑥 

𝑦 

𝑃 

 

richting 

𝑟 

𝑂 
𝑥 

𝑦 

𝑃 

𝝓 
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De gebruikte terminologie voor “fase” verwijst naar een momentopname (of snapshot) van de 
beweging in de tijd. De fase is dus een functie van de tijd: ϕ(𝑡). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een ECB zal de faseverandering Δϕ van een eerder ogenblik 𝑡1 naar een later ogenblik 𝑡2 recht 

evenredig zijn met de verstreken tijd Δ𝑡 (het tijdsinterval 𝑡2 − 𝑡1). Dus een dubbele tijd geeft een 

dubbel faseverschil, driedubbele tijd een driedubbel faseverschil enz., zie Figuur 4. 

In het bijzonder is de faseverandering in één periode 𝑇( d.i. de omlooptijd of de tijd voor één cyclus) 

gelijk aan 2𝜋 𝑟𝑎𝑑.  

 

tijdsinterval faseverandering Δ𝑡 𝑠 ∆𝜙 𝑟𝑎𝑑  𝑇 𝑠 2𝜋 𝑟𝑎𝑑 1 𝑠 
2𝜋𝑇  𝑟𝑎𝑑 

 

In formulevorm: 

Bewegingspatroon bij ECB: 

de verhouding v.d. 

faseverandering Δϕ tot het 

tijdsinterval Δ𝑡 is constant. 

 

De constante wordt bepaald 

door de periode 𝑻. 

ECB: 
ΔϕΔ𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

met: 

 

faseverandering: Δ𝜙 = 𝜙(𝑡2) − 𝜙(𝑡1) 

 

tijdsinterval: Δ𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 

 

(4) 

 

 

 

 

𝑟1 

𝑟2 

𝑂 
𝑥 

𝑦 

ϕ1 

Figuur 4 Faseverandering 
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en 

 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 2𝜋𝑇  

 

 

Het symbool “∆” (Griekse hoofdletter delta) wordt gebruikt om de verandering van een grootheid 

aan te duiden. 

 De constante verhouding 
ΔϕΔ𝑡  geeft het tempo weer waarin de fase verandert met de tijd. 

Kenmerkend voor de ECB is dus dat dit tempo constant of onveranderlijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 HOEKSNELHEID 

 

De rechte evenredigheid in Vergelijking (4) leidt tot het invoeren van de grootheid hoeksnelheid. 

Hoeksnelheid 𝜔 bij de ECB 

de verhouding 
ΔϕΔ𝑡  die het 

tempo weergeeft waarin de 

fase verandert met de tijd: 

 (5) 

Figuur 5 Bewegingsdiagrammen (motion maps) voor de ECB met hoeksnelheid positief 

(tegenwijzerzin) en hoeksnelheid negatief (wijzerzin). In een bewegingsdiagram is het tijdsinterval 

tussen twee opeenvolgende punten steeds hetzelfde. Het punt met nummer 0 duidt hier niet het 

referentiepunt aan, maar wel het eerste getekende punt uit de sequentie. 

0 

7 

6 5 

4 

3 

2 1 

0 

1 

2 3 

4 

5 

6 7 

𝜔 > 0 𝜔 < 0 
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𝜔 = ΔϕΔ𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

 

Het hier gebruikte symbool voor hoeksnelheid is 𝜔 (Griekse kleine letter omega). De S.I.-eenheid is 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

 

Herschikking van Vergelijking (5) laat gemakkelijk toe om de fase als functie van de tijd uit te drukken 

bij een ECB. 

Fase 𝜙 als functie v.d. tijd 𝒕 bij 

de ECB is een lineaire functie 

v.d. tijd. 

Δ𝜙 = 𝜔Δ𝑡 𝜙(Δ𝑡) − 𝜙(𝑡𝑜) = 𝜔Δ𝑡 

 

 𝝓(𝚫𝒕) = 𝝓𝒐 + 𝝎𝚫𝒕 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 

 

 

 

De grafiek van de fase (𝑦-as) als functie van de tijd (𝑥-as) bij de ECB is dus een stijgende (resp. 

dalende) rechte bij een positieve (resp. negatieve) hoeksnelheid, zie Figuur 6. We noemen het 

verband tussen de fase  𝜙 en het tijdsinterval Δ𝑡 een lineair verband. Indien de beginfase 𝜙𝑜 = 0, 

dan is het verband recht evenredig. 
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3.4 PERIODE EN FREQUENTIE 

 

De ECB is een periodische (of cyclische) beweging. De periode is de tijd voor één omloop of cyclus 

van de beweging. Het aantal cycli per tijdseenheid is de frequentie. 

 

De periode 𝑻 bij de ECB - is de onveranderlijke 

tijd(sduur) tussen twee 

opeenvolgende 

doorgangen doorheen elk 

willekeurig punt van de 

cirkelbaan 

- is de tijd(sduur) voor het 

voltooien van 1 cyclus 

- is de tijd waarin het 

voorwerp een afstand 

gelijk aan één 

cirkelomtrek aflegt 

 

 

tijdsinterval cycli faseverandering 𝑇 𝑠 1 2𝜋 𝑟𝑎𝑑 1 𝑠 1 𝑇⁄  2𝜋 𝑇⁄  𝑟𝑎𝑑 

Figuur 6:  De grafiek van de hoeksnelheid als functie van de tijd is een rechte: stijgend bij positieve hoeksnelheid 

(tegenwijzerzin), dalend bij negatieve hoeksnelheid (wijzerzin). 
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De frequentie 𝒇 bij de ECB - is het aantal cycli per 

tijdseenheid: 

 𝑓 = 1𝑇 

 

 

 

(7) 

 

 

3.5 SNELHEID 

 

3.5.1 Basisbewerkingen met vectoren 

 

3.5.1.1 Somvector 

 

In par. 3.1.2 zagen we dat we bij een vlakke beweging de positie van het voorwerp t.o.v. een 

referentiestelsel, de positie kunnen beschrijven als de somvector van 2 vectoren, zie Figuur 1. 

 

Somvector: 

 

heeft als origine de 

conceptuele voorstelling van 

de netto-verplaatsing na 

opeenvolgende 

deelverplaatsingen t.o.v. een 

beginpunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vb. positievector 

 

De kop-staart methode en de parallellogrammethode zijn evenwaardig. De som van twee vectoren is 

een commutatieve bewerking, d.w.z.  �⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗� (termen mogen omgewisseld worden). 

Bovendien is de bewerking associatief, d.w.z. �⃗� + (�⃗⃗� + 𝑐) = (�⃗� + �⃗⃗�) + 𝑐 (als je 3 of meer vectoren 

optelt maakt het niet uit welke 2 vectoren je eerst optelt) 

 

Kop-staart methode 

Parallellogram methode 
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3.5.1.2 Verschilvector 

 

De verplaatsing van het voorwerp van een eerdere positie  𝑟1  naar een latere positie 𝑟2 kunnen we 

ook met een vectorbewerking voorstellen, nl. met een verschilvector ∆�⃗⃗�, zie Figuur 7. 

 

Verschilvector: 

 

heeft als origine de 

conceptuele 

voorstelling van de 

verplaatsing van een 

punt naar een ander 

punt 

 

 

 

In Figuur 7 kan je  gemakkelijk inzien waarom we de verplaatsingsvector een verschilvector noemen. 

Het concept verplaatsing vormt samen met het concept tijdsinterval de basis voor het begrip 

snelheid. Als we inderdaad de verplaatsingsvector kunnen delen door het tijdsinterval, dan hebben 

we een vectorvoorstelling om snelheid mee uit te drukken (zie par.3.5.2). 

 

3.5.1.3 Scalaire vermenigvuldiging van een getal met een vector 

 

Om het begrip snelheid met een vector te kunnen uitdrukken, is het nodig om een vector met een 

factor (getal) te vermenigvuldigen, en in het bijzonder ook om een vector door een factor te kunnen 

delen. 

Scalaire vermenigvuldiging 

v.e. getal 𝒃 met een vector �⃗⃗⃗�: 

heeft als origine de 

herschaling van een vector 

naar een nieuwe vector: 

 

-met dezelfde richting (dus 

evenwijdig) 

-met dezelfde (𝒃 > 𝟎) zin of 

met tegengestelde (𝒃 < 𝟎) zin 

-herschaalde lengte |𝒃|. 𝒂 

 

 

 

 

 

 

 

 

�⃗� 

�⃗� 

�⃗� −�⃗� 

−�⃗� 

𝒃. �⃗⃗⃗� 

𝑟1 
𝑟2 

∆�⃗⃗� 

Figuur 7 De verplaatsingsvector als een verschilvector. 

𝑟1 + ∆�⃗⃗� = 𝑟2 ∆�⃗⃗� = 𝑟2 − 𝑟1 

 

𝑃1 
𝑃2 
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3.5.2 Gemiddelde snelheidsvector 

 

De gemiddelde 

snelheidsvector drukt 

uit:  

• tegen welk 

gemiddeld 

tempo; 

• in welke 

richting; 

• in welke zin 

een bewegend 

voorwerp zich 

verplaatst heeft 

tussen 2 bepaalde 

punten van de baan 

  

 

 

 

 �⃗⃗⃗�𝒈𝒆𝒎 = ∆�⃗⃗�∆𝒕      (8) 

 

 

De gemiddelde snelheidsvector is de herschaling van de verplaatsingsvector met een factor 
1∆𝑡 . Het is 

is een ‘grofkorrelige’ maat voor hoe snel en in welke richting en zin het voorwerp zich in een bepaald 
tijdsinterval ‘gemiddeld genomen’ beweegt. 

Het is niet moeilijk om in te zien dat bij de ECB de richting en de zin waarin het voorwerp beweegt 

voortdurend verandert in de loop van de beweging, terwijl het tempo waarmee het beweegt 

constant is (per definitie). 

 

 

 

𝑟1 
𝑟2 

∆�⃗⃗� 

Figuur 8 De gemiddelde snelheidsvector als een 

herschaalde verplaatsingsvector. 

∆�⃗⃗� = 𝑟2 − 𝑟1 

𝑃1 
𝑃2 �⃗⃗⃗�𝒈𝒆𝒎 
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3.5.3 Ogenblikkelijke snelheidsvector 

 

Ogenblikkelijke snelheid is intuïtief een aannemelijke begrip. Als je de 

snelheidsmeter van een auto in de gaten houdt, dan zie je meestal dat de 

aangeduide waarde zeer variabel is. 

Bij de ECB zal … 

- de verplaatsingsvector  ∆𝑟 van het punt 𝑃1 naar het punt 𝑃2 

bij een steeds korter wordend tijdsinterval ∆𝑡 een richting 

krijgen die rakend is aan de baan, zie Figuur 10 

- de lengte  van de verplaatsingsvector ∆𝑟3 bij kortere 

tijdsintervallen steeds beter en beter overeenkomen met de 

lengte van de cirkelboog van het punt 𝑃1 naar het punt 𝑃2, zie 

Figuur 9  

- de verhouding 
∆𝑟∆𝑡 van de grootte (of de lengte) van de verplaatsingsvector tot het tijdsinterval ∆𝑡 in het algemeen niet 0 worden bij een steeds korter wordend tijdsinterval; bij de ECB kan 

deze verhouding berekend worden als:  
∆𝑟∆𝑡 = 2𝜋𝑅𝑇 = 2𝜋𝑇 𝑅 = |𝜔|𝑅 

 

 

 

 

 

 

 

Ogenblikkelijke 

snelheidsvector bij de ECB 

 

  

 

 

 ∆𝑟∆𝑡 = 2𝜋𝑅𝑇 = 2𝜋𝑇 𝑅 = |𝜔|𝑅 

 

• �⃗� rakend aan de baan 

                                                           
3
 Merk op: notatie voor de lengte of de grootte van een vector zonder pijltje boven de letter 

Figuur 9 De lengte van de 

verplaatsingsvector ∆𝑟 zal bij 

een korter worden tijdsinterval 

beter en beter overeen komen 

met de lengte van de 

cirkelboog 𝐵 waarop de 

verplaatsingsvector staat. 

∆𝑟 𝐵 
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 • grootte: 

 

 𝑣 = |𝜔|𝑅                (9) 

 𝑇: periode, 𝜔: hoeksnelheid 

 

3.6 OEFENINGEN 

 

 

1. Op een bepaald ogenblik is de fase bij een ECB 30°, en 3𝑠 later −30°. Bereken: 

(a) de fase 5𝑠 later dan de eerste positie, in graden en in radialen 

(b) de hoeksnelheid in 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

(c) hoeveel toeren per minuut het voorwerp ronddraait. 

2. In onderstaande figuur zijn de bewegingsdiagrammen voor 2 ECB’s weergegeven. Het 
tijdsinterval tussen 2 opeenvolgende genummerde punten is telkens 2 𝑠. Het punt met 

nummer 0 is de beschouwde beginfase van de bewegingen. De oorsprong van het 

assenstelsel dat we beschouwen komt overeen met het centrum van de cirkelbaan. 

 

Schets nauwkeurig voor elk diagram: 

 

(a) de positievectoren na 6 𝑠 

0 

7 

6 5 

4 

3 

2 1 

0 

1 

2 3 

4 

5 

6 7 

𝜔 > 0 𝜔 < 0 

∆𝑟 → 0 maar 
∆𝑟∆𝑡 niet! 

�⃗⃗⃗� 

Figuur 10 Bij de ECB zal de 

verplaatsingsvector bij korter 

wordende tijdsintervallen rakend 

aan de baan komen te liggen en 

steeds korter worden. De 

verhouding van de grootte van de 

verplaatsingsvector tot het 

tijdsinterval zal echter niet nul 

worden. 



 3 FYS - Eenparig cirkelvormige beweging 3-15 

(b) de snelheidsvectoren na 10 𝑠 en 12 𝑠 

(c) de verplaatsingsvectoren voor het tijdsinterval tussen de 12de en de 14de seconde 

(d) de verschilvectoren van de snelheidsvectoren tussen de 4de en de 6de seconde 

(e) grafieken voor de fasefunctie van de tijd 

 

Bereken ook voor elk diagram: 

(f) de fase na 3 𝑠, 7,5 𝑠 en 15 𝑠 

(g) de periode en de frequentie 

 

3. De beginfase bij een ECB is −30° en de hoeksnelheid is 
𝜋3  𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

 

(a) Schets nauwkeurig een bewegingsdiagram voor de eerste 6 𝑠. 

(b) Toon de positie na 6,5 𝑠. 

(c) Bereken de snelheid als je weet dat de straal 3 𝑐𝑚 is. 

(d) Schets nauwkeurig de snelheidsvector voor de eerste 6 𝑠. 

(e) Hoe groot is de verplaatsingsvector in een tijdsinterval van 0,5 𝑠? 

(f) Hoeveel  afstand langs de cirkelboog legt het voorwerp af in een tijdsinterval van  0,5 𝑠? 

(g) Bepaal nauwkeurig grootte, richting en zin van de vector 
∆�⃗⃗�∆𝑡  voor het tijdsinterval tussen 

de 2de en de 3de seconde. 

4. Bepaal de periode uit onderstaande grafiek van de fasefunctie voor een ECB. 
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5. Een vaak gebruikte werkwijze om vectoren weer te geven is gebruik te maken van de zgn. 

vectorcomponenten t.o.v. een assenstelsel. In de figuur hieronder staan 7 voorbeelden. Bij 

iedere vector staat de zgn. 𝑥 −component en 𝑦 −component aangegeven. 

 

 

Construeer de volgende vectoren en bepaal hun componenten: �⃗� + �⃗⃗�, 𝑑 − 𝑐, 
12 𝑒, 𝑐 + 𝑑 + 𝑒 + 𝑓 

6. Bereken de componenten van de snelheidsvector na 10 𝑠 in oefening 1. 

7. Is het verband tussen de hoeksnelheid en de periode: 

a. recht evenredig? 

b. lineair? 

c. omgekeerd evenredig? 

8. Een platendraaier uit vervlogen tijden kon vinyl plaatjes draaien aan 45 toeren per minuut. 

Bepaal (a) de hoeksnelheid in 𝑟𝑎𝑑/𝑠 en (b) de periode in 𝑠. (c) Schets de grafiek van de fase 

als functie van de tijd van een stofje dat op het vinylplaatje ligt op 6 𝑐𝑚 van het centrum. 

9. De hoeksnelheid bij een ECB is 114°/𝑠. (a) Hoe groot is dan de faseverandering in 𝑟𝑎𝑑 na 1,5 𝑠? (b) Na 6 𝑠 ? (c) Hoe groot moet de straal van de cirkelbaan zijn opdat de snelheid 2 𝑚/𝑠 zou zijn? 

10. Een General Electric windturbine model 1.5s heeft volgens de fabrikant een propellerblad 

lengte van 35,35 𝑚, een maximum snelheid van het propellerbladuiteinde van 183 𝑚𝑝ℎ 

(miles per hour; 1 𝑚𝑝ℎ ≈  1,6 𝑘𝑚/𝑢). Is dit in overeenstemming met het door de fabrikant 

gerapporteerde toerentalbereik van  11,1 − 22,2 𝑟𝑝𝑚 (toeren per minuut)? 

11. Toon aan dat de versnellingsvector bij de ECB naar loodrecht staat op de snelheidsvector en 

naar het centrum gericht is (zie de figuur hieronder), waarbij de grootte evenwel constant is 

en gelijk aan 𝜔2. 𝑅. (Hint: maak een redenering analoog aan Figuur 10.) 

+1 

+3 

-2 
+1 

-3 

0 

+3 
0 

+4 

-1 

-0,5 

-4 

-2 

0 

�⃗� 

�⃗⃗� 𝑐 

𝑑 

𝑒 �⃗� 

𝑓 
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12. Elke waterstof-zuurstof binding in een watermolecule heeft wat men noemt een elektrische 

dipoolmomentvector gericht van het waterstof- naar het 

zuurstofatoom. De grootte van de vector is 1,5 𝐷 (Debye; 1 𝐷 =3,34. 10−30 𝐶. 𝑚). Bereken grootte, richting en zin van de 

somvector van de twee H-O dipoolmomentvectoren als je weet dat 

de twee H-O verbindingslijnen een hoek vormen van 104,5°.  

 

 

 

13. Bereken: 

 

(a) de baansnelheid van de aarde om de zon. De afstand aarde-zon is 150 miljoen kilometer. 

(b) de snelheid van een punt aan de evenaar bij de omwenteling van de aarde om haar as. De 

afstand van de het aardoppervlak aan de evenaar tot het middelpunt van de aarde is 6300 

kilometer.  

14. Eén van de eerste succesvolle modellen om de micro-structuur van de 

materie te begrijpen in het begin van de 20ste eeuw was het mini-

zonnestelsel model van het waterstofatoom. Dit model bestaat 

eenvoudigweg uit een elektron in een ECB met een proton als 

centrum. Stel de volgende formule op die het verband geeft tussen de 

snelheid van het elektron 𝑣 en de straal 𝑅 van de baan:  𝑣2 = 𝐾 |𝑞𝑝. 𝑞𝑒|𝑚𝑒𝑅  

Hierin is 𝐾 = 9. 109𝑁. 𝑚2/𝐶² de zgn. diëlektrische constante, 𝑚𝑒 massa v.h. elektron, 𝑞𝑝en 𝑞𝑒 de ladingen van het proton en van het elektron. De grootte van de versnelling 𝑎 moet je 

afleiden uit de Coulomb aantrekkingskracht tussen proton en elektron (grootte: 𝐹 =𝐾 |𝑞𝑝.𝑞𝑒|𝑅2 ) en uit Newtons versnellingswet (𝐹 = 𝑚𝑒 . 𝑎). 

 

 

3.7 EXTRA OEFENINGEN 

 

Uit: Physics for Scientists and Engineers, 3e (Knight) 
Chapter 3   Vectors and Coordinate Systems 

�⃗� 

�⃗� 

104,5° H H 

O 

�⃗� 

�⃗� - 

+ 
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3.1   Conceptual Questions 
 
1) Which of the following is an accurate statement? 
A) The magnitude of a vector can be zero even though one of its components is not zero. 
B) It is possible to add a scalar quantity to a vector. 
C) Even though two vectors have unequal magnitudes, it is possible that their vector sum is zero. 
D) Rotating a vector about an axis passing through the tip of the vector does not change the vector. 
E) The magnitude of a vector is independent of the coordinate system used. 
Answer:  E 
Var: 1 
 

2) If  -  = 0, then the vectors  and  have equal magnitudes and are directed in the opposite directions from each 
other. 
A) True 
B) False  
Answer:  B 
Var: 1 
 

3) Under what condition is |  - | = A + B?  

A) The magnitude of vector  is zero. 

B) Vectors  and  are in opposite directions. 

C) Vectors  and  are in the same direction. 

D) Vectors  and  are in perpendicular directions. 
E) The statement is never true. 
Answer:  B 
Var: 1 
 

4) If A > B, under what condition is |  -  | = A - B? 
A) The statement is never true.  

B) Vectors  and  are in opposite directions. 

C) Vectors  and  are in the same direction. 

D) Vectors  and  re in perpendicular directions. 
E) The statement is always true. 
Answer:  C 
Var: 1 

5) For the vectors shown in the figure, express vector  in terms of vectors  and . 

 

Answer:   =  -  
Var: 1 
 
6) The magnitude of a vector can never be less than the magnitude of one of its components. 
A) True 
B) False 
Answer:  A 
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Var: 1 
 

7) If the magnitude of vector  is less than the magnitude of vector , then the x component of  is less than the x 

component of . 
A) True 
B) False 
Answer:  B 
Var: 1 
 

8) If the eastward component of vector  is equal to the westward component of vector  and their northward 
components are equal. Which one of the following statements about these two vectors is correct? 

A) Vector  is parallel to vector . 

B) Vectors   and  point in opposite directions. 

C) Vector  is perpendicular to vector . 

D) The magnitude of vector  is equal to the magnitude of vector . 

E) The magnitude of vector  is twice the magnitude of vector . 
Answer:  D 
Var: 1 
 
9) If all the components of a vector are equal to 1, then that vector is a unit vector. 
A) True 
B) False 
Answer:  B 
Var: 1 

3.2   Problems 
 
1) You walk 55 m to the north, then turn 60° to your right and walk another 45 m. How far are you from where you originally 
started? 
A) 87 m 
B) 50 m 
C) 94 m 
D) 46 m 
Answer:  A 
Var: 31 
 

2) Vectors  and  are shown in the figure. Vector  is given by  =  - . The magnitude of vector  is 16.0 

units, and the magnitude of vector  is 7.00 units. What is the magnitude of vector ?  
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A) 9.00 
B) 9.53 
C) 15.5 
D) 16.2 
E) 17.5 
Answer:  D 
Var: 1 

3) Vectors  and  are shown in the figure. Vector  is given by  =  - . The magnitude of vector  is 16.0 

units, and the magnitude of vector  is 7.00 units. What is the angle of vector , measured counterclockwise from the +x-
axis? 

 
A) 16.9° 
B) 22.4° 
C) 73.1° 
D) 287° 
E) 292° 
Answer:  D 
Var: 1 
 
4) A rabbit trying to escape a fox runs north for 8.0 m, darts northwest for 1.0 m, then drops 1.0 m down a hole into its 
burrow. What is the magnitude of the net displacement of the rabbit? 
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A) 8.8 m 
B) 8.1 m 
C) 66 m 
D) 10 m 
Answer:  A 
Var: 50+ 
 
5) You walk 53 m to the north, then turn 60° to your right and walk another 45 m. Determine the direction of your 
displacement vector. Express your answer as an angle relative to east. 
A) 63° N of E 
B) 50° N of E 
C) 57° N of E 
D) 69° N of E 
Answer:  A 
Var: 50+ 

6) Vector  has a magnitude 5.00 and points in a direction 40.0° clockwise from the negative y axis.  What are the x and y 

components of vector . 
A) Ax = 3.83 and Ay = 3.21 

B) Ax = 3.83 and Ay = -3.21 

C) Ax = -3.21 and Ay = -3.83 

D) Ax = -3.21 and Ay = 3.83 

E) Ax = 4.29 and Ay = 2.16 

Answer:  C 
Var: 5 
 

7) The components of vector  are  = + 3.90 and  = -4.00. What is the angle measured counterclockwise from the 

+x-axis to vector ?  
A) 314° 
B) 134° 
C) 224° 
D) 136° 
E) 46.0° 
Answer:  A 
Var: 1 
 

8) Vector  has a magnitude of 5.5 cm and points along the x-axis.  Vector  has a magnitude of 7.5 cm and points at 
+30° above the negative x-axis. 

(a) Determine the x and y components of Vector . 

(b) Determine the x and y components of Vector  
(c) Determine  x and y components of the sum of these two vectors. 
(d) Determine the magnitude and direction of the sum of these two vectors. 
Answer:   

(a)  = 5.5 cm,  = 0 

(b)  = -6.5 cm,  = 3.8 cm 

(c)  = -1.0 cm,  = 3.8 cm 
(d) 3.9 cm at 75° above -x-axis 
Var: 1 

9) Vector  has a magnitude of 75.0 cm and points at 30° above the positive x-axis.  Vector  has a magnitude of 25.0 cm 

and points along the negative x-axis.  Vector  has a magnitude of 40.0 cm and points at 45° below the negative x-axis. 
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(a) Determine the x and y components of Vector . 

(b) Determine the x and y components of Vector . 

(c) Determine the x and y components of Vector . 
(d) Determine  x and y components of the sum of these three vectors.  
(e) Determine the magnitude and direction of the sum of these three vectors. 
Answer:   

(a)  = 65 cm,  = 38 cm 

(b)  = -25 cm,  = 0 

(c)  = -28 cm,  = -28 cm 

(d)  = 12 cm,  = 9.2 cm 
(e) 15 cm at 38° above +x-axis 
Var: 1 
 
10) A helicopter is flying horizontally with a speed of 444 m/s over a hill that slopes upward with a 2% grade (that is, the 
"rise" is 2% of the "run"). What is the component of the helicopter's velocity perpendicular to the sloping surface of the hill? 
A) 8.9 m/s 
B) 220 m/s 
C) 435 m/s 
D) 444 m/s 
Answer:  A 
Var: 50+ 
 
11) An apple falls from an apple tree growing on a 20° slope. The apple hits the ground with an impact velocity of 16.2 m/s 
straight downward. What is the component of the apple's impact velocity parallel to the surface of the slope? 
A) 5.5 m/s 
B) 8.7 m/s 
C) 12 m/s 
D) 15 m/s 
Answer:  A 
Var: 50+ 

12) The components of vector  are  = +2.2 and  = -6.9 , and the components of vector  are given are  = -6.1 

and  = -2.2. What is the magnitude of the vector  - ? 
A) 9.5 
B) 6.1 
C) 9.9 
D) 91 
E) 0.76 
Answer:  A 
Var: 50+ 
 

13) The components of vector  are  = -3.5 and  = -9.7, and the components of vector  are  

 = -6 and  = +8.1. What is the angle (less than 180 degrees) between vectors  and ? 
A) 124° 
B) 56° 
C) 17° 
D) 163° 
E) 106° 
Answer:  A 
Var: 50+ 
 
14) An airplane undergoes the following displacements: First, it flies 66 km in a direction 30° east of north. Next, it flies 49 
km due south. Finally, it flies 100 km 30° north of west. Using vector components, determine how far the airplane ends up 
from its starting point.  
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A) 79 km 
B) 81  km 
C) 82 km 
D) 78 km 
E) 76 km 
Answer:  A 
Var: 1 

15) In the figure, the magnitude of vector  is 18.0 units, and the magnitude of vector  is 12.0 units. What vector  

must be added to the vectors  and  so that the resultant of these three vectors points in the -x direction and has a 

magnitude of 7.50 units? Use vector components to find your answer, and express vector  by giving its magnitude and the 
angle it makes with the +x-axis taking counterclockwise to be positive. 

 
Answer:  15.5, 209° 
Var: 1 
 
16) Three forces are exerted on an object placed on a tilted floor. Forces are vectors. The three forces are directed as shown in 

the figure.  If the forces have magnitudes  = 1.0 N,   = 8.0 N and  = 7.0 N, where N is the standard unit of force, 

what is the component of the net force net = 1 + 2 + 3 parallel to the floor? 

 
A) 2.5 N 
B) 5.1 N 
C) 6.0 N 
D) 7.8 N 
Answer:  A 
Var: 29 
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17) As shown in the figure, three force vectors act on an object. The magnitudes of the forces as shown in the figure are  

= 80.0 N,  = 60.0 N, and  = 40.0 N, where N is the standard SI unit of force. The resultant force acting on the object is 
given by 

 
A) 180 N at an angle 60.0° with respect to +x-axis. 
B) 60.0 N at an angle 90.0° with respect to +x-axis. 
C) 20.0 N at an angle 34.3° with respect to +x-axis. 
D) 35.5 N at an angle 34.3° with respect to +x-axis. 
E) 40.0 N at an angle 60.0° with respect to +x-axis. 
Answer:  D 
Var: 1 
 
18) A teacher sends her students on a treasure hunt.  She gives the following instructions: 
1.  Walk 300 m north 
2.  Walk 400 m northwest 
3.  Walk 700 m east-southeast and the treasure is buried there. 
As all the other students walk off following the instructions, Jane physics student quickly adds the displacements and walks 
in a straight line to find the treasure.  How far and in what direction does Jane need to walk? 
A) 187 m in a direction 67.3° north of east 
B) 481 m in a direction 40.9° north of east 
C) 399 m in a direction 52.5° north of east 
D) 284 m in a direction 28.2° west of north 
E) The treasure position cannot be reached in one straight walk. 
Answer:  B 
Var: 1 

19) Vector  = -3.00  + 3.00  and vector  = 3.00  + 4.00 .  What is vector  =  + ? 

A) 0.00  + 3.00   

B) 7.00  + 7.00   

C) -3.00  + 7.00   

D) 0.00  + 7.00   

E) -3.00  -3.00   
Answer:  D 
Var: 1 
 

20) Vector  = 1.00  + -2.00  and vector  = 3.00  + 4.00 .  What are the magnitude and direction of vector  =  + 

? 
A) 7.21 in a direction 33.7° counterclockwise from the positive x axis 
B) 6.00 in a direction 63.4° counterclockwise from the positive x axis 
C) 4.47 in a direction 6.34° counterclockwise from the positive x axis 
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D) 4.47 in a direction 26.6° counterclockwise from the positive x axis 
E) 7.21 in a direction 56.3° counterclockwise from the positive x axis 
Answer:  D 
Var: 1 
 

21) What is the magnitude of  +  + , where  = 1.00  + 4.00  - 1.00 ,  = 3.00  - 1.00  - 4.00  and  =  -

1.00  + 1.00  ? 
A) 7.07 
B) 2.00 
C) 10.76 
D) 6.78 
E) 8.12 
Answer:  A 
Var: 9 
 

22) If  =  +4   - 2   - 3  and  = -4   -2  - 3  , which of the following numbers is closest to the magnitude of  - 
? 
A) 8 
B) 7 
C) 9 
D) 10 
E) 11 
Answer:  A 
Var: 50+ 

23) Vector  = -1.00  + -2.00  and vector  = 3.00  + 4.00 .  What are the magnitude and direction of vector  = 3.00

 + 2.00 ? 
A) 3.61 in a direction -56.3° counterclockwise from the positive x-axis 
B) 3.61 in a direction 56.3° counterclockwise from the positive x-axis 
C) 3.61 in a direction 33.7° counterclockwise from the positive x-axis 
D) 5.00 in a direction 56.3° counterclockwise from the positive x axis 
E) 6.72 in a direction 34.4° counterclockwise from the positive x-axis 
Answer:  C 
Var: 1 
 

24) Vectors  and  are shown in the figure.  What is ? 
  

  
 

A) 31.8 

B) -32.0  - 2.00   
C) 1028 
D) 34.0 

E) -2.00  - 32.0   
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Answer:  A 
Var: 1 
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Trillingen zijn zonder meer de meest voorkomende en fundamentele 

bewegingspatronen in de natuur. 

De verschillende verschijningsvormen vast-vloeibaar-gas van de materie 

(aggregatietoestanden) en vormen van energie-uitwisseling gepaard gaande 

met geluid, elektromagnetische straling (o.a. licht), warmte … hebben 
allemaal te maken met trilling en met de voortplanting van trillingen (golven). 

In deze cursus beperken we ons tot het eenvoudigste trillingspatroon: de 1-

dimensionale harmonische trilling, zoals in Figuur 1. Dat is echter geen 

beperking, want ze is de basis voor de beschrijving meer complexe 

trillingspatronen.  

 

Figuur 1 Massa 

opgehangen aan een 

veer als voorbeeld van 

een HT1. By Svjo (Own 

work) [CC BY-SA 3.0 

(http://creativecommons.o

rg/licenses/by-sa/3.0)], via 

Wikimedia Commons 
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4.1 DEFINITIE 

 

 

4.2 HT1 ALS BEWEGINGSCOMPONENT VAN ECB 

 

Stel je voor dat je een voorwerp in een ECB in het bewegingsvlak belicht. Het spoor die de 

geprojecteerde schaduw trekt wordt vastgelegd op een good old lichtgevoelige filmrol die van rechts 

naar links loopt. Op de filmrol zie je dan een zgn. sinus-curve ontstaan (zie Figuur 2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

DEFINITIE – Harmonische trilling in 1 dimensie beantwoordt aan een drievoudig patroon 

• entiteit: een stabiele materiële vorm (een object of voorwerp) is in beweging (mechanische 

trilling) of een krachtveld varieert in de tijd (elektromagnetische trilling) 

• ruimtelijk : de beweging is ‘heen-en-weer-gaand’ rond een evenwichtspunt  
• in de tijd: het verloop van de beweging is periodisch, d.w.z. herhaalt zich 

In kwantitatieve termen heeft de HT1 dus 3 kenmerken: 

• een vast centrum in de ruimte: het evenwichtspunt 𝑂 

• een maximale afstand van de entiteit (voorwerp of veldvector) tot het evenwichtspunt: de 

amplitude 𝐴 

• een constante tijdsduur tussen 2 opeenvolgende doorgangen van het voorwerp in dezelfde 

zin door elk willekeurig punt van de baan: de periode 𝑇 

 

Figuur 2 De harmonische trilling als bewegingscomponent van de ECB 
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Het is een goede oefening om de zo ontstane sinuscurven te interpreteren (zie Figuur 3) in termen 

van: 

• 𝑡𝑜:  het begin-ogenblik waarop men de beweging begint te beschouwen1 

• 𝐴: de amplitude 

• 𝑇: de periode 

• 𝑦: de uitwijking t.o.v. de evenwichtspositie op een willekeurig ogenblik 𝑡 

De uitwijking t.o.v. de evenwichtspositie wordt soms ook elongatie of stand genoemd. 

Merk op: 

• De uitwijking t.o.v. de evenwichtspositie wordt in de grafiek op de verticale as voorgesteld. In 

de praktijk verloopt een HT1 niet altijd letterlijk volgens de verticaal (loodlijn op het 

aardoppervlak) 

• Het begin-ogenblik waarop men de beweging beschouwt wordt vaak 𝑡 = 0 gekozen, maar dit 

hoeft niet steeds zo te worden gekozen. 

• De periode is de tijd tussen 2 opeenvolgende doorgangen door dezelfde positie (of stand) 

t.o.v. de evenwichtspositie en waarbij het voorwerp in dezelfde zin beweegt. De kortste tijd 

tussen 2 opeenvolgende doorgangen door eenzelfde stand is echter slechts een halve 

periode (behalve bij de maximale uitwijking). 

• In de grafiek in Figuur 3 werden niet nader bepaalde eenheden gebruikt voor de assen. In de 

praktijk worden meestal de S.I. eenheden gebruikt. 

 

                                                           
1 Dit kan maar is niet noodzakelijk het ogenblijk waarop de beweging feitelijk start. In het algemeen bedoelen we hiermee het allereerste 

ogenblik waarop men de beweging beschouwt of waarneemt. De beweging zelf kan dan al een tijd aan de gang zijn. 

Figuur 3 Grafische interpretatie van de amplitude, de periode en het begin-ogenblik waarop men de beweging beschouwt bij 

de HT1. 

𝑡𝑜 

𝑇 

𝑇 

𝐴 

𝐴 
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4.3 POSITIE BIJ DE HT1: BEWEGINGSVERGELIJKING 

 

Met behulp algebra, driehoeksmeting en goniometrie is het eenvoudig om een formule op te stellen 

waarmee de uitwijking t.o.v. de evenwichtspositie op een willekeurig ogenblik kan uitgerekend 

worden. Dit komt omdat: 

• het gemakkelijk is om de uitwijking voor een willekeurige fase te berekenen, zie Figuur 4: 

 𝑦 = 𝐴 sin 𝜙 

• de fase als functie van de tijd voor een ECB gekend is, zie module 3 FYS – Eenparige 

cirkelvormige beweging (ECB) 

 𝜙 = 𝜙𝑜 + 𝜔Δ𝑡 

 

Bewegingsvergelijking bij de 

HT1 

𝑦(Δ𝑡) = 𝐴 sin(𝜙𝑜 + 𝜔Δ𝑡) 

 

Als 𝑡𝑜 = 0 gesteld wordt, dan: 

 𝑦(t) = 𝐴 sin(𝜙𝑜 + 𝜔t) 

 

met 𝜙𝑜: fase op 𝑡𝑜, 𝜔: pulsatie2 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 De term hoeksnelheid bij ECB wordt bij de HT1 vervangen door de term pulsatie. De benaming is toepasselijker voor een trilling, dan 

het begrip ‘ronddraaien’ waar hoeksnelheid naar verwijst. 

𝑦 𝑦 
𝐴 𝜙 

Figuur 4 Afleiding van de bewegingsvergelijking bij de HT1 via berekening van de 

uitwijking 𝑦 t.o.v. de evenwichtspositie als funktie van de fase 𝜙 

sin 𝜙 = 𝑦𝐴 
𝜔 
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4.4 OGENBLIKKELIJKE SNELHEID EN VERSNELLING BIJ DE HT1 

 

De gemiddelde versnellingsvector, zie Figuur 

5,  is de her-schaalde 

verplaatsingsvector met 

factor 
1∆𝑡. De grootte van deze vector komt overeen met de hellingsgraad (richtingscoëfficiënt) van de 

koorde. 

Bij een oneindig kort tijdsinterval kom deze koorde samen te vallen met de raaklijn aan de positie-

curve. Met andere woorden, de component van de ogenblikkelijke snelheidsvector t.o.v. de 𝑦-as is 

kan op ieder ogenblik berekend worden als de afgeleide functie van de positie-functie, zie Figuur 6: 

 

Ogenblikkelijke snelheidsvector bij 

de HT1 

component: 

𝑣𝑦(𝑡) = 𝑦′(𝑡) = 𝐴𝜔 cos(𝜙𝑜 + 𝜔𝑡) 𝜙𝑜: fase op 𝑡𝑜 = 0 

 𝜔: pulsatie 

 

(2) 

 

1 

raaklijn 

𝒗ሬሬԦ 𝒓ሬԦ ∆𝑟Ԧ 

𝑣Ԧ𝑔𝑒𝑚 = 1∆𝑡 ×  ∆𝑟Ԧ ∆𝑟Ԧ

Figuur 5 Constructie van de ogenblikkelijke snelheidsvector bij de HT1. 

koorde 
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Notatie 

notatie omschrijving  𝒗ሬሬԦ 

 

voor de snelheidsvector, kortweg 

snelheid genoemd 

 𝒗𝒚 voor de component van de snelheid 

t.o.v. de 𝑦-as, d.i. een getal waarvan 

de absolute waarde de grootte van de 

snelheid is, en het teken (+ of -) de zin 

van de snelheid(svector) t.o.v. de 𝑦-as 

aangeeft (het gekozen assenstelsel) 

 

 

 

 

𝒗 voor de grootte van de snelheid, d.i. 

een getal groter dan of gelijk aan 0 

 

 

 

 

Op analoge wijze kan de component van de ogenblikkelijke versnellingsvector t.o.v. de 𝑦-as berekend 

worden als de afgeleide functie van de component van de ogenblikkelijke snelheidsvector t.o.v. de 𝑦-

as, zie Figuur 7. 

Ogenblikkelijke 

versnellingsvector bij de HT1 

component: 

𝑎𝑦(𝑡) = 𝑣𝑦′(𝑡) = −𝐴𝜔2 sin(𝜙𝑜 + 𝜔𝑡) 

 𝜙𝑜: fase op 𝑡𝑜 = 0 

 

(3) 

Figuur 6 Constructie van de grafiek van de ogenblikkelijke snelheid bij de HT1 als de afgeleide functie van de 

positie. 

+ 

𝑦 

- 𝑦 

𝑣Ԧ 

𝑣Ԧ 𝑣 
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𝜔: pulsatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld:  

zie Figuur 8 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen gemakkelijk volgende verbanden opmerken: 

als… … dan 𝒚 = 𝟎 𝑣𝑦 𝑚𝑎𝑥 𝑜𝑓 𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑦 = 0 𝒚 = 𝒎𝒂𝒙 𝑣𝑦 = 0 𝑎𝑦 𝑚𝑖𝑛 𝒚 = 𝒎𝒊𝒏 𝑣𝑦 = 0 𝑎𝑦 𝑚𝑎𝑥 

 

𝑣Ԧ 

𝒂ሬሬԦ 

Figuur 7 Constructie van de grafiek van de ogenblikkelijke versnelling bij de HT1 als de afgeleide functie van de component van de 

snelheidsvector. 

1 

Figuur 8 HT1 met bewegingsvergelijking 𝑦(𝑡) = 2 𝑠𝑖𝑛(3𝑡 + 0,5). De snelheids- en 

versnellingscomponenten zijn dan 𝑣𝑦(𝑡) = 6 𝑐𝑜𝑠(3𝑡 + 0,5) en 𝑎𝑦(𝑡) = −18 𝑠𝑖𝑛(3𝑡 + 0,5). 𝐴 =2 𝑐𝑚, 𝜔 = 3 𝑟𝑎𝑑/𝑠 en 𝜙𝑜 = 0,5 𝑟𝑎𝑑. 
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 Deze verbanden worden vectorieel getoond in Figuur 9. 

 

 

 

 

4.5 OEFENINGEN 

 

Voorbeeld 

Hiernaast wordt de positie -tijd grafiek getoond van een voorwerp dat een HT1 beweging uitvoert. 

(a) bepaal de amplitude 𝐴,  

(b) bepaal de pulsatie 𝜔,  

(c) bepaal de beginfase 𝜙𝑜  en fase 𝜙 in de 

aangeduide punten in radialen 

(d) schets een bewegingsdiagram met de positie-, 

snelheids- en versnellingsvectoren voor 𝑡 = 3 𝑠 en 𝑡 = 4 𝑠. 

 

Uitwerking: 

(a) 𝐴 = 8 𝑐𝑚 

(b) Voor de pulsatie heb je de periode 𝑇 

nodig. Die kan je van de grafiek vaak 

niet rechtstreeks nauwkeurig aflezen 

als de kortste tijd tussen 2 punten met 

dezelfde fase zoals de definitie vraagt. 

Maar als je de tijd nauwkeurig kan 

aflezen tussen 2 punten die een geheel 

aantal kwart of halve cycli verschillen, 

dan kan je de omzetting doen. 

Hiernaast duidt de groene pijl de tijd 

tussen 2 punten die 3 halve en 1 kwart 

Figuur 9 Verband tussen positie- (sinuscurve), snelheids- (zwart) en versnellingsvectoren (grijs) bij de 

HT1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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cycli verschillen. Dus: 
74 𝑇 = 5,5, ofwel 𝑇 = 3,14 𝑠. 

Pulsatie: 𝜔 = 2𝜋𝑇 ≅ 2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

(c) Voor de fase kan je best een cirkel naast de grafiek schetsen en als eerste stap de aangeduide punten met een 

hoek aanduiden tussen 0° en 360° geöriënteerd in tegenwijzerzin: 𝜙𝑜 1 2 3 4 5 6 7 

? 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 

 

Als tweede stap merk je op dat op 𝑡 = 0 𝑠 is de trilling in hetzelfde stadium is als bij punt 2 (uitwijking is dezelfde 

en zin van de beweging is 

dezelfde) maar dan 1 

periode (cyclus) 

vroeger. Dus 

de fase zou 

dan 90° −360° =−270° zijn. 

We laten 

echter de 

beginfase  𝜙𝑜  

vaak corresponderen met 

een hoek tussen 0° en 360°. 

 𝜙𝑜 1 2 3 4 5 6 7 

Stap 1 −270° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 

Stap 2 90° 415° 450° 495° 540° 585° 630° 675° 

 𝜋2 
9𝜋4  

10𝜋4 = 5𝜋2  

 

11𝜋4  
12𝜋4 = 3𝜋 

13𝜋4  
14𝜋4 = 7𝜋2  

15𝜋4  

(d) Uit de bewegingsvergelijking kunnen we de snelheids- en versnellingscomponenten berekenen: 𝑦(𝑡) = 8 sin (2𝑡 + 𝜋2) = 8 cos(2𝑡) 𝑣𝑦(𝑡) = 16 cos (2𝑡 + 𝜋2) = −16 sin(2𝑡) 𝑎𝑦(𝑡) = −32 sin (2𝑡 + 𝜋2) = −32 cos(2𝑡) 

 

In grafiek en bewegingsdiagram (rood: positie, groen: snelheid, blauw: versnelling): 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

45° 

90° 

135° 

180° 

225° 

270° 

315° 

𝜙 
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1. Vul in de tabel de gevraagde informatie over de ogenblikkelijke snelheid en versnelling aan 

voor de aangeduide posities bij een harmonische trilling. De kleurde cellen geven de uiterste 

posities en de evenwichtspositie aan. 

  1    2         3  4  8  5      7   6 

 

 snelheid versnelling 

 Teken 

+ /  - / 0 

Grootte 

toename/afname/constant 

Teken 

+ /  - / 0 

Grootte 

toename/afname/constant 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

2. Hiernaast wordt de positie-tijd grafiek getoond van een 

deeltje dat een HT1 beweging uitvoert. Bepaal (a) 

amplitude 𝐴, (b) pulsatie 𝜔 en (c) beginfase 𝜙𝑜. 

 

 

 

3. Hierna wordt de positie-tijd grafiek bij een HT1 getoond. Bepaal (a) de beginfase 𝜙𝑜, (b) de 

fase in elk van de aangeduide punten van de grafiek. 



 4 FYS - De harmonische trilling in 1 dimensie (HT1) 4-11 

 

 

 

 

 

4. Bepaal (a) de amplitude, (b) de pulsatie en (c) de 

beginfase van de HT1 in de grafiek hiernaast. 

 

 

 

5. Bij een HT1 is de amplitude 4,0 𝑐𝑚, de frequentie 4,0 𝐻𝑧, en op 𝑡 = 0 𝑠 gaat het voorwerp 

door het evenwichtspunt naar rechts. (a) Schrijf de bewegingsvergelijking en (b) maak een 

positie-tijd grafiek voor 2 cycli. 

6. Bij een HT1 is de amplitude 8,0 𝑐𝑚, de frequentie 0,50 𝐻𝑧, en op 𝑡 = 0 𝑠 gaat het voorwerp 

door zijn meest negatieve positie. (a) Schrijf de bewegingsvergelijking en (b) maak een 

positie-tijd grafiek voor 2 cycli. 

7. Bij een HT1 is de amplitude 4,0 𝑐𝑚, de frequentie 2,0 𝐻𝑧, en de beginfase  − 𝜋2 . (a) Schrijf de 

bewegingsvergelijking en (b) maak een positie-tijd grafiek voor 2 cycli. 

8. Bij een HT1 is de amplitude 8,0 𝑐𝑚, de frequentie 0,25 𝐻𝑧, en de beginfase 
2𝜋3  . (a) Schrijf de 

bewegingsvergelijking en (b) maak een positie-tijd grafiek voor 2 cycli. 

9. Hierna wordt de snelheid-tijd grafiek bij een HT1 getoond. Bepaal (a) de beginfase 𝜙𝑜, (b) de 

fase in elk van de aangeduide punten van de grafiek. 

 

 

 

 

 

 

10. Een massa hangt aan een veer en trilt harmonisch met een periode van 1,5 𝑠. Op 𝑡 = 0 𝑠 is 

de massa 5,00 𝑐𝑚 onder de evenwichtspositie en beweegt opwaarts aan 36,3 𝑐𝑚/𝑠. Bepaal 

(a) de beginfase en (b) de fase op 𝑡 = 0 𝑠, 𝑡 = 0,5 𝑠 en 𝑡 = 1,5 𝑠. 
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4.6 EXTRA OEFENINGEN 

 

Uit: Physics for Scientists and Engineers, 3e (Knight) 

Chapter 14   Oscillations 

 
14.1   Conceptual Questions 

 

1) The position x of an object varies with time t. For which of the following equations relating x and t is the motion of the 

object simple harmonic motion? (There may be more than one correct choice.) 

A) x = 5 sin23t 

B) x = 8 cos 3t 

C) x = 4 tan 2t 

D) x = 5 sin 3t 

E) x = 2 cos(3t - 1) 

Answer:  B, D, E 

Var: 1 

 

2) A restoring force of magnitude F acts on a system with a displacement of magnitude x. In which of the following cases 

will the system undergo simple harmonic motion? 

A) F   

B) F  sin x  

C) F  x2 

D) F  x 

E) F  1/x 

Answer:  D 

Var: 1 

 

3) An object is executing simple harmonic motion. What is true about the acceleration of this object? (There may be more 

than one correct choice.) 

A) The acceleration is a maximum when the displacement of the object is a maximum. 

B) The acceleration is a maximum when the speed of the object is a maximum. 

C) The acceleration is a maximum when the displacement of the object is zero. 

D) The acceleration is zero when the speed of the object is a maximum. 

E) The acceleration is a maximum when the object is instantaneously at rest. 

Answer:  A, D, E 

Var: 1 

4) The simple harmonic motion of an object is described by the graph shown in the figure. What is the equation for the 

position x(t) of the object as a function of time t? 

  

 
A) x(t) = (4.0 m)sin[(2π/8.0 s)t + π/3.0] 

B) x(t) = (4.0 m)cos[(2π/8.0 s)t + 2π/3.0] 

C) x(t) = (4.0 m)cos[(2π/8.0 s)t + π/3.0] 

D) x(t) = (4.0 m)cos[(2π/8.0 s)t - π/3.0] 

E) x(t) = (8.0 m)cos[(2π/8.0 s)t + π/3.0] 

Answer:  D 

Var: 1 

 

5) Which of following graphs describes simple periodic motion with amplitude 2.00 cm and angular frequency 2.00 rad/s? 

A)  
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B)  

 
C)  

 
D)  

 
E)  

 
Answer:  B 

Var: 1 

6) A mass M is attached to an ideal massless spring. When this system is set in motion with amplitude A, it has a period T. 

What is the period if the amplitude of the motion is increased to 2A? 

A) 2T 

B) T/2 

C) T 

D) 4T 

E) T 

Answer:  E 

Var: 1 

 

7) A mass M is attached to an ideal massless spring. When this system is set in motion, it has a period T. What is the period if 

the mass is doubled to 2M? 

A) 2T 

B) T/2 

C) T 

D) 4T 

E) T 

Answer:  C 

Var: 1 

 

8) In simple harmonic motion, the speed is greatest at that point in the cycle when 

A) the magnitude of the acceleration is a maximum. 

B) the displacement is a maximum. 

C) the magnitude of the acceleration is a minimum. 

D) the potential energy is a maximum. 

E) the kinetic energy is a minimum. 

Answer:  C 

Var: 1 

 

9) If we double only the amplitude of a vibrating ideal mass-and-spring system, the mechanical energy of the system 

A) increases by a factor of . 

B) increases by a factor of 2. 

C) increases by a factor of 3. 

D) increases by a factor of 4. 

E) does not change. 

Answer:  D 

Var: 1 

10) If we double only the mass of a vibrating ideal mass-and-spring system, the mechanical energy of the system 
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A) increases by a factor of . 

B) increases by a factor of 2. 

C) increases by a factor of 3. 

D) increases by a factor of 4. 

E) does not change. 

Answer:  E 

Var: 1 

 

11) If we double only the spring constant of a vibrating ideal mass-and-spring system, the mechanical energy of the system 

A) increases by a factor of . 

B) increases by a factor of 2. 

C) increases by a factor of 3. 

D) increases by a factor of 4. 

E) does not change. 

Answer:  B 

Var: 1 

 

12) An object is attached to a vertical ideal massless spring and bobs up and down between the two extreme points A and B. 

When the kinetic energy of the object is a minimum, the object is located 

A) at either A or B. 

B) midway between A and B. 

C) 1/3 of the distance from A to B. 

D) 1/4 of the distance from A to B. 

E) 1/  times the distance from A to B. 

Answer:  A 

Var: 1 

 

13) A frictionless pendulum released from 65 degrees with the vertical will vibrate with the same frequency as if it were 

released from 5 degrees with the vertical because the period is independent of the amplitude and mass. 

A) True 

B) False 

Answer:  B 

Var: 1 

14) A certain frictionless simple pendulum having a length L and mass M swings with period T. If both L and M are doubled, 

what is the new period? 

A) 4T 

B) 2T 

C) T 

D) T 

E) T/4 

Answer:  C 

Var: 1 

 

15) A frictionless pendulum clock on the surface of the earth has a period of 1.00 s. On a distant planet, the length of the 

pendulum must be shortened slightly to have a period of 1.00 s. What is true about the acceleration due to gravity on the 

distant planet? 

A) The gravitational acceleration on the planet is slightly greater than g. 

B) The gravitational acceleration on the planet is slightly less than g. 

C) The gravitational acceleration on the planet is equal to g. 

D) We cannot tell because we do not know the mass of the pendulum. 

Answer:  B 

Var: 1 

 

16) In designing buildings to be erected in an area prone to earthquakes, what relationship should the designer try to achieve 

between the natural frequency of the building and the typical earthquake frequencies? 

A) The natural frequency of the building should be exactly the same as typical earthquake frequencies. 

B) The natural frequency of the building should be very different from typical earthquake frequencies. 

C) The natural frequency of the building should be almost the same as typical earthquake frequencies but slightly higher. 

D) The natural frequency of the building should be almost the same as typical earthquake frequencies but slightly lower. 

Answer:  B 

Var: 1 

 

14.2   Problems 
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1) A sewing machine needle moves up and down in simple harmonic motion with an amplitude of 1.27 cm and a frequency 

of 2.55 Hz. 

(a) What is the maximum speed of the needle? 

(b) What is the maximum acceleration of the needle? 

Answer:  (a) 20.3 cm/s     (b) 326 cm/s2 

Var: 1 

2) An object is undergoing simple harmonic motion with frequency f = 9.7 Hz and an amplitude of 0.12 m. At t = 0.00 s the 

object is at x = 0.00 m. How long does it take the object to go from x = 0.00 m to  

Answer:  0.0068 seconds 

Var: 50+ 

 

3) A simple harmonic oscillator has an amplitude of 3.50 cm and a maximum speed of 26.0 cm/s. What is its speed when the 

displacement is 1.75 cm? 

A) 12.0 cm/s 

B) 22.5 cm/s 

C) 14.2 cm/s 

D) 15.0 cm/s 

E) 17.0 cm/s 

Answer:  B 

Var: 5 

 

4) The position of an object that is oscillating on an ideal spring is given by the equation x = (12.3 cm) cos[(1.26s-1)t]. At 

time t = 0.815 s, 

(a) how fast is the object moving? 

(b) what is the magnitude of the acceleration of the object? 

Answer:  (a) 13.3 cm/s     (b) 10.1 cm/s2 

Var: 1 

 

5) A machine part is vibrating along the x-axis in simple harmonic motion with a period of 0.27 s and a range (from the 

maximum in one direction to the maximum in the other) of 3.0 cm. At time t = 0 it is at its central position and moving in the 

+x direction. What is its position when t = 55 s? 

A) x = -0.43 cm 

B) x = -0.51 cm 

C) x = +0.51 cm 

D) x = -1.3 cm 

E) x = -1.4 cm 

Answer:  E 

Var: 1 

 

6) The x component of the velocity of an object vibrating along the x-axis obeys the equation vx(t) = (0.445 m/s) sin[(25.4 

rad/s)t + 0.223]. 

(a) What is the amplitude of the motion of this object? 

(b) What is the maximum acceleration of the vibrating object? 

Answer:  (a) 0.0175 m     (b) 11.3 m/s2 

Var: 1 

7) A 12.0-N object is oscillating in simple harmonic motion at the end of an ideal vertical spring. Its vertical position y as a 

function of time t is given by y(t) = 4.50 cm cos[(19.5 s-1)t - π/8]. 
(a) What is the spring constant of the spring? 

(b) What is the maximum acceleration of the object? 

(c) What is the maximum speed that the object reaches? 

(d) How long does it take the object to go from its highest point to its lowest point? 

Answer:  (a) 466 N/m    (b) 17.1 m/s2    (c) 0.878 m/s    (d) 0.161 s 

Var: 1 

 

8) An object of mass 8.0 kg is attached to an ideal massless spring and allowed to hang in the Earth's gravitational field. The 

spring stretches 3.6 cm before it reaches its equilibrium position. If this system is allowed to oscillate, what will be its 

frequency? 

A) 2.6 Hz 

B) 0.0045 Hz 

C) 0.67 Hz 

D) 2.1 Hz 

Answer:  A 
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Var: 1 

 

9) An object that weighs 2.450 N is attached to an ideal massless spring and undergoes simple harmonic oscillations with a 

period of 0.640 s. What is the spring constant of the spring? 

A) 2.45 N/m 

B) 12.1 N/m 

C) 24.1 N/m 

D) 0.102 N/m 

E) 0.610 N/m 

Answer:  C 

Var: 1 

 

10) A 2.25-kg object is attached to a horizontal an ideal massless spring on a frictionless table. What should be the spring 

constant of this spring so that the maximum acceleration of the object will be g when it oscillates with amplitude of 4.50 cm? 

 

Answer:  490 N/m 

Var: 1 

 

11) A 56 kg bungee jumper jumps off a bridge and undergoes simple harmonic motion. If the period of oscillation is 11.2 s, 

what is the spring constant of the bungee cord, assuming it has negligible mass compared to that of the jumper?  

A) 17.6 N/m 

B) 21.1 N/m 

C) 28.2 N/m 

Answer:  A 

Var: 50+ 

12) A 2.0 kg block on a frictionless table is connected to two ideal massless springs with spring constants k1 and k2 whose 

opposite ends are fixed to walls, as shown in the figure. What is angular frequency of the oscillation if k1 = 7.6 N/m and k2 = 

5.0 N/m? 

 

 
 

A) 2.5 rad/s 

B) 3.5 rad/s 

C) 0.40 rad/s 

D) 0.56 rad/s 

Answer:  A 

Var: 50+ 

 

13) A 1.6-kg block on a horizontal frictionless surface is attached to an ideal massless spring whose spring constant is 190 

N/m. The block is pulled from its equilibrium position at x = 0.00 m to a displacement x = +0.080 m and is released from rest. 

The block then executes simple harmonic motion along the horizontal x-axis. What is the velocity of the block at time t = 

0.40 s? 

A) 0.82 m/s 

B) -0.82 m/s 

C) 0.30 m/s 

D) -0.30 m/s 

E) 0.00 m/s 

Answer:  A 

Var: 1 

 

14) A 0.28-kg block on a horizontal frictionless surface is attached to an ideal massless spring whose spring constant is 500 

N/m. The block is pulled from its equilibrium position at x = 0.00 m to a displacement x = +0.080 m and is released from rest. 

The block then executes simple harmonic motion along the horizontal x-axis. When the displacement is x = -0.052 m, find the 

acceleration of the block. 

A) 92 m/s2 

B) 46 m/s2 

C) 69 m/s2 

D) 230 m/s2 
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E) 280 m/s2 

Answer:  A 

Var: 50+ 

15) In the figure, two masses, M = 16 kg and m = 12.8.0 kg, are connected to a very light rigid bar and are attached to an 

ideal massless spring of spring constant 100 N/m. The system is set into oscillation with an amplitude of  78 cm. At the 

instant when the acceleration is at its maximum, the 16-kg mass separates from the 12.8.0-kg mass, which then remains 

attached to the spring and continues to oscillate. What will be the amplitude of oscillation of the 12.8.0-kg mass? 

 

 
 

A) 78 cm 

B) 62 cm 

C) 35 cm 

D) 98 cm 

E) 180 cm 

Answer:  A 

Var: 50+ 

 

16) A 2.00-kg object is attached to an ideal massless horizontal spring of spring constant 100.0 N/m and is at rest on a 

frictionless horizontal table. The spring is aligned along the x-axis and is fixed to a peg in the table. Suddenly this mass is 

struck by another 2.00-kg object traveling along the x-axis at 3.00 m/s, and the two masses stick together. What are the 

amplitude and period of the oscillations that result from this collision? 

A) 0.300 m, 1.26 s 

B) 0.300 m, 0.889 s 

C) 0.424 m, 0.889 s 

D) 0.424 m, 1.26 s 

E) 0.424 m, 5.00 s 

Answer:  A 

Var: 1 

 

17) A 0.25 kg ideal harmonic oscillator has a total mechanical energy of 4.0 J. If the oscillation amplitude is 20.0 cm, what is 

the oscillation frequency? 

A) 4.5 Hz 

B) 1.4 Hz 

C) 2.3 Hz 

D) 3.2 Hz 

Answer:  A 

Var: 50+ 

18) A 0.50-kg object is attached to an ideal massless spring of spring constant 20 N/m along a horizontal, frictionless surface.  

The object oscillates in simple harmonic motion and has a speed of 1.5 m/s at the equilibrium position. 

(a) What is the amplitude of vibration? 

(b) At what location are the kinetic energy and the potential energy of the system the same? 

Answer:  (a) 0.24 m     (b) x = 0.17 m 

Var: 1 

 

19) A 1.5-kg mass attached to an ideal massless spring with a spring constant of 20.0 N/m oscillates on a horizontal, 

frictionless track.  At time t = 0.00 s, the mass is released from rest at x = 10.0 cm.  (That is, the spring is stretched by 10.0 

cm.) 

(a) Find the frequency of the oscillations. 

(b) Determine the maximum speed of the mass.  At what point in the motion does the maximum speed occur? 

(c) What is the maximum acceleration of the mass?  At what point in the motion does the maximum acceleration occur? 

(d) Determine the total energy of the oscillating system. 

(e) Express the displacement x as a function of time t. 

Answer:   

(a) 0.58 Hz     (b) 0.37 m/s, at the equilibrium position 

(c) 1.3 m/s2, at maximum displacement 

(d) 0.10 J 

(e) x = (0.10 m) cos(3.7t) 

Var: 1 

 

20) A 0.025-kg block on a horizontal frictionless surface is attached to an ideal massless spring whose spring constant is 150 
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N/m. The block is pulled from its equilibrium position at x = 0.00 m to a displacement x = +0.080 m and is released from rest. 

The block then executes simple harmonic motion along the horizontal x-axis. When the displacement is x = 0.024 m, what is 

the kinetic energy of the block? 

A) 0.44 J 

B) 0.41 J 

C) 0.46 J 

D) 0.49 J 

E) 0.52 J 

Answer:  A 

Var: 50+ 

 

21) An object of mass 6.8 kg is attached to an ideal massless spring of spring constant 1690 N/m. The object is Calculate the 

maximum speed the object reaches during its motion. 

Answer:  5.5 m/s 

Var: 50+ 

22) An object weighing 44.1 N hangs from a vertical massless ideal spring. When set in vertical motion, the object obeys the 

equation y(t) = (6.20 cm) cos[(2.74 rad/s)t - 1.40]. 

(a) Find the time for this object to vibrate one complete cycle. 

(b) What are the maximum speed and maximum acceleration of the object. 

(c) What is the TOTAL distance the object moves through in one cycle. 

(d) Find the maximum kinetic energy of the object. 

(e) What is the spring constant of the spring. 

Answer:   

(a) 2.29 s     (b) 0.170 m/s, 0.465 m/s2 

(c) 24.8 cm     (d) 0.0649 J     (e) 33.8 N/m 

Var: 1 

 

23) A frictionless simple pendulum on Earth has a period of 1.75 s. On Planet X its period is 2.14 s. What is the acceleration 

due to gravity on Planet X? 

Answer:  6.55 m/s2 

Var: 1 

 

24) The angle that a swinging simple pendulum makes with the vertical obeys the equation 

Θ(t) = (0.150 rad) cos[(2.85 rad/s)t + 1.66]. 

(a) What is the length of the pendulum? 

 A) 0.15 m 

 B) 0.83 m 

 C) 1.21 m 

 D) 2.02 m 

 E) It cannot be determined from the information given. 

(b) What is the mass of the swinging bob at the end of the pendulum? 

 A) 2.85 kg 

 B) 1.66 kg 

 C) 0.454 kg 

 D) 0.150 kg 

 E) It cannot be determined from the information given. 

Answer:  (a) C (b) E 

Var: 1 

25) In the figure, a 0.24-kg ball is suspended from a very light string 9.79 m long and is pulled slightly to the left. As the ball 

swings without friction through the lowest part of its motion it encounters an ideal massless spring attached to the wall. The 

spring pushes against the ball and eventually the ball is returned to its original starting position. Find the time for one 

complete cycle of this motion if the spring constant of the spring is 21 N/m. (Assume that once the pendulum ball hits the 

spring there is no effect due to the vertical movement of the ball.) 
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Answer:  3.5 s 

Var: 1 

 

26) A long thin uniform rod of length 1.50 m is to be suspended from a frictionless pivot located at some point along the rod 

so that its pendulum motion takes 3.00 s.  How far from the center of the rod should the pivot be located? 

A) 7.98 cm 

B) 7.52 cm 

C) 8.73 cm 

D) 8.40 cm 

E) 23.4 cm 

Answer:  C 

Var: 1 

 

27) A uniform meter stick is freely pivoted about the 0.20-m mark. If it is allowed to swing in a vertical plane with a small 

amplitude and friction, what is the frequency of its oscillations? 

A) 0.55 Hz 

B) 0.66 Hz 

C) 0.92 Hz 

D) 1.1 Hz 

E) 1.3 Hz 

Answer:  B 

Var: 1 

28) A large stick is pivoted about one end and allowed to swing back and forth with no friction as a physical pendulum. The 

mass of the stick is 5.40 kg and its center of gravity (found by finding its balance point) is 1.80 m from the pivot. If the 

period of the swinging stick is 6.90 seconds, what is the moment of inertia of the stick about an axis through the pivot? 

Answer:  115 kg ∙ m2 

Var: 50+ 

 

29) The amplitude of a lightly damped harmonic oscillator decreases from 60.0 cm to 40.0 cm in 10.0 s.  What will be the 

amplitude of the harmonic oscillator after another 10.0 s passes? 

A) 20.0 cm 

B) 167 cm 

C) 30.0 cm 

D) 0.00 cm 

E) 26.7 cm 

Answer:  E 

Var: 1 

 

30) A lightly damped harmonic oscillator, with a damping force proportional to its speed, is oscillating with an amplitude of 

0.500 cm at time t = 0. When t = 8.20 s, the amplitude has died down to 0.400 cm. At what value of t will the oscillations 

have an amplitude of 0.250 cm? 

A) 18.5 s 

B) 20.5 s 

C) 16.5 s 

D) 25.5 s 

E) 5.13 s 

Answer:  D 

Var: 1 

 

31) An ideal massless spring with a spring constant of 2.00 N/m is attached to an object of 75.0 g. The system has a small 

amount of damping. If the amplitude of the oscillations decreases from 10.0 mm to 5.00 mm in 15.0 s, what is the magnitude 

of the damping constant b? 

A) 0.00693 kg/s 

B) 0.0462 kg/s 
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C) 0.00762 kg/s 

D) 0.0100 kg/s 

E) 0.00857 kg/s 

Answer:  A 

Var: 1 

32) A 2.15 kg lightly damped harmonic oscillator has an angular oscillation frequency of 0.261 rad/s. If the maximum 

displacement of 2.0 m occurs when t = 0.00 s, and the damping constant b is 0.74 kg/s what is the object's displacement when 

t = 4.01 s? 

A) 0.50 m 

B) 0.43 m 

C) 0.58 m 

D) 0.65 m 

Answer:  A 

Var: 21 

 

33) A 25 kg object is undergoing lightly damped harmonic oscillations. If the maximum displacement of the object from its 

equilibrium point drops to 1/3 its original value in 1.8 s, what is the value of the damping constant b? 

A) 31 kg/s 

B) 34 kg/s 

C) 37 kg/s 

D) 40 kg/s 

Answer:  A 

Var: 21 

 

34) A 5.0-kg block is attached to an ideal massless spring whose spring constant is 125 N/m. The block is pulled from its 

equilibrium position at x = 0.00 m to a position at x = +0.687 m and is released from rest. The block then executes lightly 

damped oscillation along the x-axis, and the damping force is proportional to the velocity. When the block first returns to x = 

0.00 m, its x component of velocity is -2.0 m/s and its x component of acceleration is +5.6 m/s2. 

(a) What is the magnitude of the acceleration of the block upon release at x = +0.687 m. 

(b) Find the damping constant b. 

Answer:  (a) 17.2 m/s2     (b) 14 kg/s 

Var: 1 
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5.1 EENHEDEN EN BASISGROOTHEDEN 

 

Fysica houdt zich heel erg bezig met de verbanden tussen de gemeten getalwaarden van grootheden. 

Gemeten getalwaarden (voor bijvoorbeeld lengte, tijd...) worden steeds uitgedrukt in termen van 

standaarden voor deze grootheden.  

Je kan je dit als volgt voorstellen. Veronderstel dat je de lengte van een klaslokaal bepaalt door 

lucifers achter elkaar te leggen op de vloer langsheen de lange wand. Je zou dan de lengte primitief 

kunnen uitdrukken als “𝑥 aantal lucifers”. Je gebruikt dan de lengte van één lucifer als meeteenheid. 
In de praktijk moeten we een gestandaardiseerde meeteenheid hebben, want niet alle lucifers uit 

alle luciferdoosjes zijn even lang. 

In de Fysica maken we meestal gebruik van het “metrisch stelsel”, meer bepaald het S.I. (Système 

International d'Unitès) of M.K.S. stelsel, zo genoemd omdat het gebaseerd is op het gebruik van de 

meter, de kilogram en de seconde als standaarden voor lengte, massa en tijd. Op de website van het 

Bureau International des Poids et Mesures (http://www.bipm.org/) kan je meer lezen over de 

precieze definities van deze standaarden. 

De meter staat in verband met de nog veel gebruikte basis lengte-eenheid uit het “Engelse” systeem 
- de inch (Ned: duim)- door middel van de relaties: 

http://www.bipm.org/


  

 5 FYS - Fysische grootheden, eenheden en wetenschappelijke getalnotatie 5-2 

1𝑐𝑚 = 10−2 𝑚 en 1𝑖𝑛 = 2,54𝑐𝑚  

We hebben ook: 1𝑚 = 3,281𝑓𝑡 (Ned: voet) en 1𝑘𝑚 = 0,6214𝑚𝑖 (Ned: mijl) 

 

Je kent ook de verbanden tussen de gebruikelijke eenheden voor tijd: 1𝑚𝑖𝑛 =  60𝑠 en 1𝑢 = 60𝑚𝑖𝑛 en 𝟏𝒅𝒂𝒈 = 𝟐𝟒𝒖  

 

en we hebben ook de relatie: 1𝑗𝑎𝑎𝑟 =  365,24 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛  

 

De S.I.-eenheid voor massa is de kilogram. Tot voor kort kwam 1𝑘𝑔 overeen komt met een 

welbepaald standaardobject dat 1𝑘𝑔 weegt, zie Figuur 1. Wegen de aantasting van elk materieel 

object in de loop van de tijd, zijn de standaarddefinities in toenemende mate materiaalonafhankelijk 

opgesteld. Zo is de huidige numerieke definitie van de kilogram het 6,626 070 15. 10−34 ste deel van 

de Planck constante uitgedrukt in eenheden J.s (Joule maal seconde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het S.I.-eenhedenstelsel wordt met 7 basisgrootheden gewerkt, alle andere grootheden zijn 

afgeleide grootheden hiervan, zie Tabel 1. 

 

S.I. basisgrootheid S.I. eenheid 

benaming dimensie symbool benaming symbool 

lengte L 𝑙,𝑥,𝑟 enz. meter 𝑚  

Figuur 1 computer-gegenereerde afbeelding van de 

“oude” internationale standaard kilogram, een 

cilinder bestaande uit een platina–iridium legering 

met 39,17 mm diameter en hoogte, met afgeronde 

randen om verwering te minimaliseren. De 

standaard kilogram bevindt zich in het Bureau 

International des Poids et Mesures te Sèvres nabij 

Genève. - "CGKilogram" by en:User:Greg L - Originally uploaded to English 

Wikipedia as CGKilogram.jpg. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia 

Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CGKilogram.jpg#/media/File:CGKilog

ram.jpg 
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massa M 𝑚  kilogram 𝑘𝑔  

tijdstip, tijdsduur T 𝑡  seconde 𝑠  

elektrische stroomsterkte I 𝐼,𝑖  ampère 𝐴  

hoeveelheid stof N 𝑛  mol 𝑚𝑜𝑙  

thermodynamische temperatuur Θ 𝑇  kelvin 𝐾  

lichtsterkte J 𝐼𝑣 candela 𝑐𝑑  

Tabel 1 Basisgrootheden en eenheden in het S.I. eenhedenstelsel - https://www.bipm.org/en/measurement-units/ 

 

In deze voorbereidingscursus zijn de eerste drie basisgrootheden van belang. Deze hebben te maken 

met de mechanische verschijnselen. De andere vier staan in verband met de verschijnselen: warmte, 

licht en elektromagnetisme. Het volstaat hier op te merken dat zeer veel (de meeste eigenlijk!) 

fysische grootheden zoals kracht, energie, magnetisch veld enz. geen basisgrootheden zijn, maar 

kunnen afgeleid worden van de 7 basisgrootheden in Tabel 1. 

 

5.2 METRISCHE VOORVOEGSELS (PREFIXEN) 

 

In het S.I.-eenhedenstelsel maken we gebruik van prefixen (voorvoegsels) en machten van 10 om 10-

delige veelvouden en fracties van eenheden aan te duiden, zie Tabel 2 

 

factor prefix symbool benaming decimale schrijfwijze voorbeeld 

 

grootteorde van 

10-24 yocto- y quadriljoenste 0,000000000000000000000001    

10-21 zepto- z triljardste 0,000000000000000000001    

10-18 atto a triljoenste 0,000000000000000001  attoseconde passagetijd voor licht 

doorheen een atoom 

10-15 femto f biljardste 0,000000000000001  femtometer afmeting v.  proton 

10-12 pico- p biljoenste 0,000000000001  picofarad capaciteit v.e. kleine 

condensator bv. in 

radiotoestel 

10-9 nano- n miljardste 0,000000001  nanogram massa v.e. klein 

stofdeeltje 

10-6 micro- μ miljoenste 0,000001  micrometer kleinste afmeting 

onderscheidbaar met 

microscoop 

10-3 milli- m duizendste 0,001  millimeter schouderbreedte v.e. 

vlo  

10-2 centi- c honderdste 0,01  centimeter dikte v. vingertop 

10-1 deci- d tiende 0,1  deciliter minder dan half blikje 

frisdrank 

100 
  

één 1   

101 deca- da tien 10  decagram massa v.e. koffielepel 

boter 

102 hecto- h honderd 100  hectoliter 10 emmers 

103 kilo- k duizend 1000  kilometer afstand afgelegd in 

kwartier stappen 

106 mega- M miljoen 1000000  megacurie hoge radioactiviteit 

109 giga- G miljard 1000000000  gigahertz frequentie 

microgolfstraling 

1012 tera- T biljoen 1000000000000  terawatt hoog vermogen 

laseroutput 

1015 peta- P biljard 1000000000000000  petaseconde 30 miljoen jaar 

1018 exa- E triljoen 1000000000000000000  exameter afstand die het licht 

aflegt in een eeuw 

1021 zetta- Z triljard 1000000000000000000000    

1024 yotta- Y quadriljoen 1000000000000000000000000    

Tabel 2 De S.I. metrische voorvoegsels (prefixen), en enkele voorbeelden. 

https://www.bipm.org/en/measurement-units/
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De metrische voorvoegsels worden uiteraard ook gebruikt bij de eenheden van niet-

basisgrootheden. Zo is bijvoorbeeld 1 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑒 de hoeveelheid energie nodig om de temperatuur 

van 1 𝑘𝑔 zuiver water met 1 𝑔𝑟𝑎𝑎𝑑 𝐶𝑒𝑙𝑠𝑖𝑢𝑠 te doen stijgen. De S.I.-eenheid van energie is 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒. De 

relaties zijn: 1𝑘𝑐𝑎𝑙 = 103 𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑛 1 𝑐𝑎𝑙 = 4,1868 𝐽 (Joule) 

 

5.3 WETENSCHAPPELIJKE SCHRIJFWIJZE 

 

Werkwijze voor het omzetten naar wetenschappelijke schrijfwijze, d.i. 

in de vorm 𝑺. 𝟏𝟎±𝒏 waarbij 𝟏, 𝟎𝟎𝟎 … ≤ 𝑺 ≤ 𝟗, 𝟗𝟗𝟗 … 1 en 𝒏 een natuurlijk getal is.  

Voorbeeld: 0,00254𝑚 

Stap 1: plaats het meest linkse cijfer verschillend van nul in een nieuw 

decimaal getal 𝑆 op de positie voor de komma, en alle volgende cijfers 

achter de komma; dit levert: 

 𝑆 = 2,54 

 

Stap 2: tel hoeveel posities je het decimaal teken (de komma) moet 

opschuiven om het origineel decimaal getal naar het nieuw decimaal 

getal 𝑆 om te vormen; noem dit aantal 𝑛; dit levert: 

 𝑛 = 3 posities naar rechts 

 

Stap 3: vermenigvuldig het origineel decimaal getal met de factor 10±𝑛 

en plaats de eenheid achter het nieuw getal, waarbij “+” wordt gebruikt 
bij opschuiven naar “links”, “-“ bij het opschuiven naar rechts; dit levert 
in dit voorbeeld: 2,54. 10−3𝑚 

 

Ander voorbeeld 31556736 𝑠 = 3,1556736. 10+7𝑠 

 

 

                                                           
1
 Soms word de conventie 𝟎, 𝟏𝟎𝟎 … ≤ 𝑺 ≤ 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗 … gebruikt. 
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5.4 EENHEDEN-OMZETTING 

 

5.4.1 Omzetting bij eenvoudig veranderen van grootte-orde 

Voorbeeld 

 3,1556736. 10+7𝑠 omzetten naar 𝑀𝑠 (megaseconden). Werkwijze: het verschil tussen de nieuwe en 

de oude exponent berekenen: 7 − 6 = +1. Origineel decimaal gedeelte vermenigvuldigen met 10+1 

(en eventueel herleiden naar wetenschappelijke notatie): 3,1556736. 10+7𝑠 = 3,1556736. 10+1. 𝑀𝑠(= 31,556736 𝑀𝑠) 

 

Andere voorbeelden 

Zet 673,2 𝑛𝑚 om naar 𝑘𝑚. Originele exponent is -9, nieuwe exponent is +3, zie Tabel 2. Verschil 

“oud-nieuw” is −9 − 3 = −12. Dus origineel decimaal gedeelte vermenigvuldigen met 10−12 (en 

eventueel herleiden naar wetenschappelijke notatie): 637,2 𝑛𝑚 = 637. 10−12𝑘𝑚(= 6,732. 10−10𝑘𝑚) 

 

 

5.4.2 Omzetting algemeen 

Dikwijls moeten we de eenheid van een grootheid omzetten in een andere eenheid. We noemen dit 

eenhedenconversie.  

Voorbeeld 

Je wil 2 omloopperioden van de aarde rond de zon (= 2 𝑗𝑎𝑎𝑟) uitdrukken in seconden. We drukken 

eerst de oude eenheid (jaar) uit in nieuwe eenheden (seconden): 1𝑗𝑎𝑎𝑟 = 365,24𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛  1𝑑𝑎𝑔 = 24𝑢𝑟𝑒𝑛 1𝑢𝑢𝑟 = 60𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛  1𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡 = 60𝑠 1𝑗𝑎𝑎𝑟 = 365,24.24.60.60𝑠 = 31556736𝑠  

We vermenigvuldigen dan de getalwaarde in oude eenheden met een conversiefactor die eigenlijk 

“1” is uitgedrukt als een breuk met nieuwe eenheden in de teller en oude eenheden in de noemer, 

t.t.z. 
31556736𝑠1𝑗𝑎𝑎𝑟  : 

  2𝑗𝑎𝑎𝑟. 31556736𝑠1𝑗𝑎𝑎𝑟 = 63113472𝑠  

 

Ander voorbeeld 
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Als we 3,68. 104 𝑠 willen omzetten in minuten, dan vermenigvuldigen we met een conversiefactor 

“1” uitgedrukt met seconden in de noemer en minuten in de teller als volgt: 3,68. 104 . ( 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡60𝑠  ) = 613 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛  
 

 

5.5 REKENEN MET MEETRESULTATEN 

 

Meetresultaten hebben steeds een beperkte nauwkeurigheid. Meetwaarden kunnen weliswaar een 

zeer grote nauwkeurigheid hebben, de nauwkeurigheid is nooit oneindig groot. Je moet dus in 

natuurkunde steeds voor ogen houden dat getallen niet een oneindig grote nauwkeurigheid hebben, 

zoals de reële getallen in de wiskunde. 

Voorbeeld 

Als je op de badkamerweegschaal gaat staan en je rapporteert je gewicht als 𝑚 = 64,951734𝑘𝑔 dan 

is dit onzin. Alle cijfers rechts van de 9 zijn betekenisloos omdat de nauwkeurigheid van een typische 

weegschaal slechts 0,1𝑘𝑔 is. Als je een getal noteert dat de waarde van een meetresultaat voorstelt, 

dan mag je enkel de beduidende cijfers noteren, dus 𝑚 = 65,0𝑘𝑔. 

De beduidende cijfers zijn degene die zinvol zijn naargelang de nauwkeurigheid van het 

meetresultaat. Voor de notatie van getalwaarden gelden de volgende afspraken. 

 

5.5.1 Beduidende cijfers 

• leidende nullen (Eng. leading zeros) zijn geen beduidende cijfers (BC), bv. 𝟎𝟎𝟎745𝑠 is 745𝑠 (3 

BC) 

• eindigende nullen (Eng. trailing zeros) zijn wel BC, bv. 1,2𝟎𝟎𝑘𝑚 (4 BC) mag niet zonder meer 

afgerond worden tot 1,2𝑘𝑚 (2 BC) 

• de schrijfwijze (decimale, wetenschappelijke) mag het aantal BC niet beïnvloeden, bv. 159,23𝑠 =1,5923. 10+2𝑠 (5 BC) en mag niet zonder meer tot 1,6. 102𝑠 (2 BC) afgerond worden 

• het meest linkse BC heeft de hoogste rang (meest beduidend), het meest rechtse BC de laagste 

rang (minst beduidend) 

Voorbeelden 

 𝑙 = 2,34𝑚 (3 BC), 𝑚 = 0,02100𝑘𝑔 (4 BC), 𝑣 = 2500 𝑘𝑚/𝑢 (4 BC) bij voorkeur met 

wetenschappelijke notatie 𝑣 = 2,500. 10+3 𝑘𝑚/𝑢  

 

5.5.2 Afronden 

 

In berekende getalwaarden zal je dus steeds moeten afronden overeenkomstig de nauwkeurigheid 

van de gebruikte getalwaarden in de berekening. M.a.w. een deel van cijfers die je op het display van 

je rekenmachine ziet verschijnen na een berekening, of in de berekende celwaarden in een 
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computerspreadsheet (rekenblad), moet je dus meestal laten vallen in de notatie van het 

eindresultaat. Deze operatie heet afronden. Er gelden enkele regels bij het correct afronden. 

 

Procedure voor afronding 

Voorbeeld: 1,2345678 afronden op 2 BC 

Stap 1: beslis eerst welk het minst beduidende cijfer is, noem het 𝐵 𝐵 = 2 

Stap 2: beschouw de reeks cijfers rechts van het minst beduidende cijfer 𝐵 uit stap 1 

“345678” 

Stap 3: schrijf deze reeks cijfers als een als een decimaal getal waarbij de 

komma geplaatst wordt na het meest linkse cijfer van de reeks, noem 

dat getal 𝐶 𝐶 = 3,45678 

Stap 4: rond als volgt af: 

als 𝐶 < 5, laat 𝐵 ongewijzigd en schrijf het afgerond getal 

als 𝐶 > 5, verhoog 𝐵 met 1 en schrijf het afgerond getal 

als 𝐶 = 5, verhoog 𝐵 met 1 als 𝐵 oneven is, laat 𝐵 ongewijzigd als B 

even is2 (dus afronden naar een even 𝐵) 

resultaat: 1,2 want 𝐶 < 5 

 

 

Voorbeelden 0,00787𝑚 afgerond op 2 BC geeft 0,0079𝑚 ; 1243𝑙 afgerond op 3 BC geeft 124. 101 𝑙 = 1,24. 103 𝑙 
; 1,415. 10−3 𝑘𝑔 op 3 BC geeft 1,42. 10−3 𝑘𝑔 en 1,425. 10−3 𝑘𝑔 eveneens; 16,51 𝑀𝑚 op 2 BC geeft 17 𝑀𝑚, maar 16,5 𝑀𝑚 op 2 BC geeft 16 𝑀𝑚. 

 

De volgende vuistregels worden gebruikt om een eindresultaat tot op het gewenste aantal BC af te 

ronden. 

 

5.5.2.1 som/verschil regel 

 

                                                           
2
 Deze eigenaardige regel in dit grensgeval is bedoeld om te vermijden dat er systematisch naar boven of naar onder afgerond wordt in een 

berekening. 
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Het laatste BC van een som of verschil van meetresultaten komt in rang overeen met het laatste BC 

van de minst nauwkeurige term. 

Voorbeelden 41,8𝑐𝑚 + 3,74𝑐𝑚 = 45,5𝑐𝑚 10,7𝑐𝑚 − 5,2𝑚𝑚 = 10,2𝑐𝑚 = 102𝑚𝑚  
 

5.5.2.2 product/quotiënt regel 

 

Het aantal BC van het resultaat is ten hoogste gelijk aan het aantal BC die voorkomen in de factor 

met het kleinste aantal BC. 

Voorbeelden 41,8𝑐𝑚. 3,74𝑐𝑚 = 156𝑐𝑚2 = 1,56. 102𝑐𝑚² 32𝑔: 0,2𝑔 = 2.10 

 

5.6 OEFENINGEN 

 

Eenheden, metrische voorvoegsels, en eenhedenconversies 

 

1. Doe de eenhedenomzetting van: 

a. 50 𝑚𝐴 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝐴 

b. 10 𝑛𝐹 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑝𝐹 

c. 500 𝑘𝑊 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑊 

d. 0,01 𝑚𝑉 𝑛𝑎𝑎𝑟 µ𝑉 

e. 20,000 𝑘𝛺 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑀𝛺 

f. 4680 𝑀𝐻𝑧 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝐺𝐻𝑧 

g. 4 𝑇𝑖𝐵 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝐺𝑖𝐵3 

h. 200 𝑀𝑏 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑘𝑏 

i. 0,00007 𝑠 𝑛𝑎𝑎𝑟 µ𝑠 

j. 1450 𝑛𝐻 𝑛𝑎𝑎𝑟 µ𝐻 

 

2. Een meetresultaat voor de geluidssnelheid levert 342𝑚/𝑠. Hoeveel is dit in 𝑘𝑚/ℎ? 

 

3. De hoogte van Mount Everest, de hoogste berg op aarde, is 28028 voet. Hoeveel is dat in 𝑚? (1𝑚 = 3,281 𝑣𝑜𝑒𝑡) 

 

4. Veronderstel dat de snelheid van een tectonische plaat, d.i. een groot segment van de 

aardkorst, 4𝑐𝑚/𝑗𝑎𝑎𝑟 is. 

                                                           
3
 Binaire prefixen, 1𝐺𝑖𝐵 = 230 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 (gibibytes), 1𝑇𝑖𝐵 = 240 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 (tebibytes) 
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a. Hoe groot is de verplaatsing in 1𝑠? 

b. Zet de snelheid om in 𝑘𝑚/𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟. 

 

5. De gemiddelde afstand aarde-zon is 1011𝑚. Bereken de gemiddelde grootte van de 

snelheid van de baansnelheid van de aarde om de zon 

k. in 𝑘𝑚/ℎ 

l. in 𝑚/𝑠  

 

6. Zet om: 

m. 120° naar 𝑟𝑎𝑑 

n. 5 𝑟𝑎𝑑 naar 60-delige graden 

 

Rekenen met beduidende cijfers, afronding 

 

7. Bereken en noteer het resultaat volgens de regels voor afronding en beduidende cijfers: 

a. 4,3 𝑘𝑔 +  16,57 𝑘𝑔 +  91,5 𝑘𝑔 = 

b. 4 . 100,5 𝑚 = 

c. 32 𝑔 ∶  0,2 𝑔 = 

d. 0,08 𝑐𝑚 . 0,625 𝑐𝑚 . 0,05 𝑚𝑚 = 

e. 2 . 𝜋 . 1,0.103 𝑚 = 

f. 63,6 𝑔 . 10 =  
g. 12,0  𝑐𝑚 . =  
h. (6,0 𝑐𝑚)2  . . 4,62 𝑐𝑚 = 

i. 2,3.103 𝑚𝑚 ∶  5,1.10 − 2 𝑚𝑚 = 

j. 200 𝑚 . 5,0 𝑚 =  
k. 21.102 𝑐𝑚 . 3,52 𝑐𝑚 = 

l. 10,7 𝑐𝑚 –  5,2 𝑚𝑚 = 

m. (0,22 𝑚). 2 . . 105.103 𝑚 = 

n. 6,00 𝑚 +  5,7 𝑚 =  
o. 4,11 𝑘𝑔 +  8,39 𝑘𝑔 = 

p. 235 𝑚𝑚 . 21,5 𝑚𝑚 = 

q. 21,6 𝑐𝑚 . 55,8 𝑐𝑚 .9,01 𝑐𝑚 = 

r. (6,77 𝑚 .3,80 𝑚): 2 = 

s. 2 .. 1,59.1011 𝑚 =  
 

5.7 EXTRA OEFENINGEN 

 

Uit: Physics for Scientists and Engineers, 3e (Knight) 

Chapter 1   Concepts of Motion 

 
1.2   Problems 

 

1) Convert 1.2 × 10-3 to decimal notation. 

A) 1.200 

B) 0.1200 

C) 0.0120 

D) 0.0012 

E) 0.00012 
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Answer:  D 

Var: 5 

 

2) Write out the number 7.35 × 10-5 in full with a decimal point and correct number of zeros. 

A) 0.00000735 

B) 0.0000735 

C) 0.000735 

D) 0.00735 

E) 0.0735 

Answer:  B 

Var: 5 

3) 0.0001776 can also be expressed as 

A) 1.776 × 10-3. 

B) 1.776 × 10-4. 

C) 17.72 × 104. 

D) 1772 × . 

E) 177.2 × 107. 

Answer:  B 

Var: 5 

 

4) 0.00325 × 10-8 cm can also be expressed in mm as 

A) 3.25 × 10-12 mm. 

B) 3.25 × 10-11 mm. 

C) 3.25 × 10-10 mm. 

D) 3.25 × 10-9 mm. 

E) 3.25 × 10-8 mm. 

Answer:  C 

Var: 1 

 

5) If, in a parallel universe, π has the value 3.14149, express π in that universe to four significant figures. 
A) 3.141 

B) 3.142 

C) 3.1415 

D) 3.1414 

Answer:  A 

Var: 1 

 

6) The number 0.003010 has 

A) 7 significant figures. 

B) 6 significant figures. 

C) 4 significant figures. 

D) 2 significant figures. 

Answer:  C 

Var: 1 

 

7) What is  to the proper number of significant figures? 

A) 0.91 

B) 0.911 

C) 0.9108 

D) 0.9 

Answer:  A 

Var: 50+ 

8) What is the value of π(8.104)2, written with the correct number of significant figures? 

A) 206.324 

B) 206.323 

C) 206.3 

D) 206 

E) 200 

Answer:  C 
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Var: 1 

 

9) What is the sum of 1123 and 10.3 written with the correct number of significant figures? 

A) 1.13 × 103 

B) 1133.3000 

C) 1.1 × 103 

D) 1133.3 

E) 1133 

Answer:  E 

Var: 1 

 

10) What is the sum of 1.53 + 2.786 + 3.3 written with the correct number of significant figures? 

A) 8 

B) 7.6 

C) 7.62 

D) 7.616 

E) 7.6160 

Answer:  B 

Var: 3 

 

11) What is the difference between 103.5 and 102.24 written with the correct number of significant figures? 

A) 1 

B) 1.3 

C) 1.26 

D) 1.260 

E) 1.2600 

Answer:  B 

Var: 3 

12) What is the product of 11.24 and 1.95 written with the correct number of significant figures? 

A) 22 

B) 21.9 

C) 21.92 

D) 21.918 

E) 21.9180 

Answer:  B 

Var: 3 

 

13) What is the result of 1.58 ÷ 3.793 written with the correct number of significant figures? 

A) 4.1656 × 10-1 

B) 4.166 × 10-1 

C) 4.17 × 10-1 

D) 4.2 × 10-1 

E) 4 × 10-1 

Answer:  C 

Var: 3 

 

14) What is 34 + (3) × (1.2465) written with the correct number of significant figures? 

A) 37.7 

B) 37.74 

C) 4 × 101 

D) 38 

E) 37.7395 

Answer:  D 

Var: 5 

 

15) What is 56 + (32.00)/(1.2465 + 3.45) written with the correct number of significant figures? 

A) 62.8 

B) 62.812 

C) 62.81 

D) 63 

E) 62.8123846 

Answer:  D 

Var: 1 
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16) Add 3685 g and 66.8 kg and express your answer in milligrams (mg). 

A) 7.05 × 107 mg 

B) 7.05 × 104 mg 

C) 7.05 × 105 mg 

D) 7.05 × 106 mg 

Answer:  A 

Var: 50+ 

 

17) Express (4.3 × 106)-1/2 in scientific notation. 

A) 4.8 × 10-4 

B) 2.1 × 103 

C) 2.1 × 10-5 

D) 2.1 × 104 

Answer:  A 

Var: 40 

 

18) What is 0.2052/3, expressed to the proper number of significant figures? 

A) 0.348 

B) 0.35 

C) 0.3 

D) 0.3477 

Answer:  A 

Var: 50+ 

 

19) The length and width of a rectangle are 1.125 m and 0.606 m, respectively.  Multiplying, your calculator gives the 

product as 0.68175.  Rounding properly to the correct number of significant figures, the area should be written as 

A) 0.7 m2. 

B) 0.68 m2. 

C) 0.682 m2. 

D) 0.6818 m2. 

E) 0.68175 m2. 

Answer:  C 

Var: 1 

20) The following exact conversion equivalents are given: 1 m = 100 cm, 1 in = 2.54 cm, and 1 ft = 12 in.  If a computer 

screen has an area of 1.27 ft2, this area is closest to 

A) 0.00284 m2. 

B) 0.0465 m2. 

C) 0.118 m2. 

D) 0.284 m2. 

E) 4.65 m2. 

Answer:  C 

Var: 1 

 

21) In addition to 1 m = 39.37 in., the following exact conversion equivalents are given:  

1 mile = 5280 ft, 1 ft = 12 in, 1 hour = 60 min, and 1 min = 60 s. If a particle has a velocity of 8.4 miles per hour,its velocity, 

in m/s, is closest to 

A) 3.8 m/s. 

B) 3.0 m/s. 

C) 3.4 m/s. 

D) 4.1 m/s. 

E) 4.5 m/s. 

Answer:  A 

Var: 50+ 

 

22) A weight lifter can bench press 171 kg. How many milligrams (mg) is this? 

A) 1.71 × 108 mg 

B) 1.71 × 109 mg 

C) 1.71 × 107 mg 

D) 1.71 × 106 mg 

Answer:  A 

Var: 50+ 
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23) How many nanoseconds does it take for a computer to perform one calculation if it performs 6.7 x 107 calculations per 

second? 

A) 15 ns 

B) 67 ns 

C) 11 ns 

D) 65 ns 

Answer:  A 

Var: 50+ 

24) The shortest wavelength of visible light is approximately 400 nm.  Express this wavelength in centimeters. 

A) 4 × 10-5 cm 

B) 4 × 10-7 cm 

C) 4 × 10-9 cm 

D) 4 × 10-11 cm 

E) 400 × 10-11 cm 

Answer:  A 

Var: 1 

 

25) The wavelength of a certain laser is 0.35 micrometers, where 1 micrometer = 1 x 10-6 m.  Express this wavelength in 

nanometers. 

A) 3.5 × 102 nm 

B) 3.5 × 103 nm 

C) 3.5 × 101 nm 

D) 3.5 × 104 nm 

Answer:  A 

Var: 50+ 

 

26) A certain CD-ROM disk can store approximately 6.0 × 102 megabytes of information, where 106 bytes = 1 megabyte.  If 

an average word requires 9.0 bytes of storage, how many words can be stored on one disk? 

A) 6.7 × 107 words 

B) 5.4 × 109 words 

C) 2.1 × 107 words 

D) 2.0 × 109 words 

Answer:  A 

Var: 9 

 

27) A plot of land contains 5.8 acres. How many square meters does it contain? [1 acre = 43,560 ft2]  

A) 2.3 × 104 m2 

B) 7.1 × 103 m2 

C) 7.0 × 104 m2 

D) 5.0 × 104 m2 

Answer:  A 

Var: 50+ 

28) A person on a diet loses 1.6 kg in a week. How many micrograms/second (µg/s) are lost? 

A) 2.6 × 103  μg/s 

B) 1.6 × 105 μg/s 

C) 44 μg/s 

D) 6.4 × 104 μg/s 

Answer:  A 

Var: 11 

 

29) Albert uses as his unit of length (for walking to visit his neighbors or plowing his fields) the albert (A), the distance 

Albert can throw a small rock.  One albert is 92 meters.  How many square alberts is equal to one acre? (1 acre = 43,560 ft2 = 

4050 m2) 

Answer:  1.29 A2 

Var: 50+ 

 

30) Convert a speed of 4.50 km/h to units of ft/min. (1.00 m = 3.28 ft) 

A) 0.246 ft/min 
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B) 82.3 ft/min 

C) 165 ft/min 

D) 246 ft/min 

E) 886 ft/min 

Answer:  D 

Var: 1 

 

31) The exhaust fan on a typical kitchen stove pulls 600 CFM (cubic feet per minute) through the filter. Given that 1.00 in. = 

2.54 cm, how many cubic meters per second does this fan pull? 

A) 0.283 m3/sec 

B) 0.328 m3/sec 

C) 3.05 m3/sec 

D) 32.8 m3/sec 

Answer:  A 

Var: 1 

 
32) The mass of a typical adult woman is closest to 

A) 20 kg. 

B) 35 kg. 

C) 75 kg. 

D) 150 kg. 

Answer:  C 

Var: 1 

33) The height of the ceiling in a typical home, apartment, or dorm room is closest to 

A) 100 cm. 

B) 200 cm. 

C) 400 cm. 

D) 500 cm. 

Answer:  B 

Var: 1 

 

34) Approximately how many times does an average human heart beat in a year? 

A) 4 × 105  

B) 4 × 106  

C) 4 × 107  

D) 4 × 108 

E) 4 × 109 

Answer:  C 

Var: 1 

 

35) Approximately how many times does an average human heart beat in a lifetime? 

A) 3 × 1011  

B) 3 × 1010  

C) 3 × 109  

D) 3 × 108 

E) 3 × 107 

Answer:  C 

Var: 1 

 

36) Approximately how many pennies would you have to stack to reach an average 8-foot ceiling? 

A) 2 × 102  

B) 2 × 103  

C) 2 × 104 

D) 2 × 105 

E) 2 x 106 

Answer:  B 

Var: 1 

 
37) Estimate the number of times the earth will rotate on its axis during a human's lifetime. 

A) 3 × 104 

B) 3 × 105 

C) 3 × 106 

D) 3 × 107 

E) 3 x 108 

Answer:  A 

Var: 1 
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38) Estimate the number of pennies that would fit in a box one foot long by one foot wide by one foot tall. 

A) 5 × 102 

B) 5 × 103 

C) 5 × 104 

D) 5 × 105 

E) 5 x 106 

Answer:  C 

Var: 1 

 

39) A marathon is 26 mi and 385 yd long. Estimate how many strides would be required to run a marathon. Assume a 

reasonable value for the average number of feet/stride. 

A) 4.5 × 104 strides 

B) 4.5 × 103 strides 

C) 4.5 × 105 strides 

D) 4.5 × 106 strides 

Answer:  A 

Var: 1 

 

40) The period of a pendulum is the time it takes the pendulum to swing back and forth once.  If the only dimensional 

quantities that the period depends on are the acceleration of gravity, g, and the length of the pendulum, ℓ, what combination 

of g and ℓ must the period be proportional to?  (Acceleration has SI units of m ∙ s-2.). 

A) g/ℓ 

B) gℓ2 

C) gℓ 

D)  

E)  

Answer:  E 

Var: 1 

 

41) The speed of a wave pulse on a string depends on the tension, F, in the string and the mass per unit length, μ, of the 

string. Tension has SI units of kg ·  m · s-2 and the mass per unit length has SI  units of   What combination of F 

and μ must the speed of the wave be proportional to? 

A) F / μ 

B) μ / F 

C)  

D)  

E)  

Answer:  A 

Var: 1 

 

42) The position x, in meters, of an object is given by the equation x  = A + Bt + Ct2, where t represents time in seconds.  

What are the SI units of A, B, and C? 

A) m, m, m 

B) m, s, s 

C) m, s, s2 

D) m, m/s, m/s2 

E) m/s, m/s2, m/s3 

Answer:  A 

Var: 1 

 

 

 


