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§2.1 Verbranding

Vuur is heet. Of met andere woorden: bij een verbrandingsreactie komt energie 
vrij in de vorm van warmte. Dat gegeven gebruikt de mens al eeuwenlang om 
zichzelf te verwarmen en eten te bereiden. Was vroeger hout de voornaamste 
brandstof, tegenwoordig wordt vooral in onze energiebehoefte voorzien door de 
verbranding van fossiele brandstoffen. Mensen gebruiken energie allang niet 
meer alleen voor verwarming en voedselbereiding, maar vooral ook voor 
mobiliteit en de productie van luxegoederen. Langzamerhand wordt echter 
steeds duidelijker dat fossiele brandstoffen ons niet alleen welvaart, maar ook 
een groot milieuprobleem hebben gebracht. En alternatieven zijn nog altijd 
schaars.



§2.1 Verbranding

Chemische energie

De energie die vrijkomt bij een verbrandingsreactie zit opgeslagen in de 
brandstof. Deze vorm van energie, die vrij kan komen bij een chemische reactie, 
heet chemische energie. 

Een reactie waarbij chemische energie wordt omgezet in een andere vorm van 
energie wordt een exotherme reactie genoemd. 

Planten zijn de enige organismen die op grote schaal de stralingsenergie van de 
zon omzetten in chemische energie, door koolstofdioxide en water te 
verbinden tot glucose. Dit proces heet fotosynthese en vindt plaats in de 
bladgroenkorrels van de plant.



§2.1 Verbranding

Chemische energie

6 CO2 (g) + 6 H2O (l) → C6H12O6 (s) + 6 O2 (g)



§2.1 Verbranding

Chemische energie

Alle levende wezens op aarde zijn voor hun energiebehoefte uiteindelijk 
afhankelijk van dit proces. Omdat bij de fotosynthese de hoeveelheid 
chemische energie toeneemt, is het een endotherme reactie. 

Verbindingen die, net als glucose, bestaan uit koolstof-, waterstof- en eventueel 
zuurstofatomen heten koolwaterstoffen. In aanwezigheid van voldoende 
zuurstof worden ze volledig verbrand tot CO2 en H2O.

Bij onvoldoende zuurstoftoevoer treedt onvolledige verbranding op. Hierbij 
kan koolstofmono-oxide, CO (g), en roet, C (s), ontstaan.



§2.1 Verbranding

Chemische energie



§2.1 Verbranding

Energie-inhoud

De hoeveelheid energie die vrijkomt per mol verbrande stof wordt de 
verbrandingswarmte genoemd. In BINAS staat van een aantal brandstoffen de 
verbrandingswarmte vermeld.

Het zal je opvallen dat er een minteken voor alle getallen staat. Hiermee wordt 
aangegeven dat het een exotherme reactie betreft. De chemische energie 
neemt met de vermelde waarde af.

tabel 56
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§2.1 Verbranding

Energie-inhoud

Een en ander wordt duidelijk wanneer het proces wordt weergeven in een 
energiediagram. De chemische energie van de reactieproducten is lager dan de 
chemische energie van de beginstoffen. ΔE heeft daarom een negatieve 
waarde.

De vrijgekomen energie zorgt er onder andere voor dat de moleculen in het 
reactiemengsel sneller gaan bewegen: de temperatuur gaat omhoog. 
Chemische energie is omgezet in warmte, Q.

In het energiediagram vind je ook een overgangstoestand terug. Blijkbaar moet 
er eerst een hoeveelheid energie toegevoegd worden voordat een 
verbrandingsreactie kan verlopen. Deze activeringsenergie ken je als de vlam 
die je bij het gas moet houden om het aan te steken.



§2.1 Verbranding

Energie-inhoud



§2.1 Verbranding

Energie-inhoud

Hoe hoger de activeringsenergie, hoe moeilijker het is om de reactie op gang te 
brengen. Wanneer er helemaal geen activeringsenergie nodig is, verloopt de 
reactie spontaan.

Bij een verbrandingsreactie heet de temperatuur waarbij de verbranding 
spontaan begint (dus zonder dat er een vlam aan te pas komt) de 
ontbrandingstemperatuur.

Wanneer je een energiediagram maakt voor een endotherme reactie, zie je 
juist dat het energieniveau van de reactieproducten hoger ligt dan dat van de 
beginstoffen. De chemische energie neemt toe, ΔE is positief. Vaak zal de 
reactie alleen verlopen wanneer energie blijvend wordt toegevoerd.



§2.1 Verbranding

Energie-inhoud



§2.1 Verbranding

Energiecentrale

Voor het opwekken van elektriciteit in een energiecentrale is energie in de 
vorm van warmte nodig. Men verbrandt daartoe meestal aardgas of steenkool. 
De warmte die daarbij ontstaat wordt gebruikt om water te verhitten tot stoom 
waarmee een turbine in beweging wordt gezet.

In de turbine bevindt zich een dynamo die de bewegingsenergie omzet in 
elektrische energie. Dit proces is niet erg efficiënt. Uiteindelijk gaat ruim de 
helft van de energie verloren aan restwarmte.



§2.1 Verbranding

Energiecentrale



§2.1 Verbranding

Energiecentrale

Omdat brandstoffen waarmee een elektriciteitscentrale gestookt wordt vaak 
complexe mengsels zijn, wordt de energie-inhoud niet uitgedrukt in joule per 
mol maar in joule per kilogram of kubieke meter. Deze stookwaarden vind je 
terug in BINAS.

Zelf ben je ook een soort energiecentrale. Op veel voedingsstoffen die je 
verbrandt om in je energiebehoefte te voorzien, staat de ‘stookwaarde’ op het 
etiket vermeld.

tabel 28B
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§2.1 Verbranding

Onthoud!

• Energie die opgeslagen zit in een stof heet chemische energie.

• Een exotherme reactie levert energie.

• Een endotherme reactie heeft energie nodig.

• Activeringsenergie moet je extra toevoegen om een reactie op gang te 
brengen.

• Bij de ontbrandingstemperatuur start een verbrandingsreactie spontaan.



§2.2 Naamgeving koolwaterstoffen

Koolwaterstoffen is een verzamelnaam voor verbindingen die bestaan uit 
koolstof- en waterstofatomen. Alle organismen zijn voor het grootste gedeelte 
opgebouwd uit koolwaterstoffen en de van nature op aarde aanwezige 
koolwaterstoffen zijn voor bijna 100% gevormd door organismen. 
Koolwaterstoffen worden ook wel organische moleculen genoemd. In 
tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, zijn veel organische 
verbindingen zeer giftig.



§2.2 Naamgeving koolwaterstoffen

Alkanen

Bij de eenvoudigste koolwaterstoffen, alkanen, zijn de koolstofatomen 
onvertakt met enkelvoudige bindingen aan elkaar verbonden. De algemene 
formule van een alkaan is CnH2n+2. 

Onvertakt wil zeggen dat er geen zijtakken aan een molecuul zitten en het 
molecuul dus één lange koolstofketen is, zonder vertakkingen.



§2.2 Naamgeving koolwaterstoffen



§2.2 Naamgeving koolwaterstoffen

Alkanen

Vijf C-atomen kunnen niet alleen onvertakt, maar ook met vertakkingen aan 
elkaar gekoppeld worden. In dat geval spreek je van vertakte alkanen. 

Pentaan en methylbutaan zijn isomeren van elkaar. Ze hebben dezelfde 
molecuulformule (C5H10), maar een andere structuurformule.



§2.2 Naamgeving koolwaterstoffen

Alkanen

Bij de naamgeving krijgt het alkaan de stamnaam van de langste 
ononderbroken koolstofketen. De zijtakken worden aangeduid als een 
alkylgroep. De naamgeving van de zijtakken is analoog aan die van de alkanen: 
een zijgroep met één C-atoom heet een methylgroep enz.



§2.2 Naamgeving koolwaterstoffen

Alkanen

De plaats van de zijketen wordt aangegeven met een cijfer. Wanneer een zijtak 
verschillende keren voorkomt, wordt dit aangegeven met een Grieks telwoord. 

aantal Grieks telwoord aantal Grieks telwoord

1 mono 6 hexa

2 di 7 hepta

3 tri 8 octa

4 tetra 9 nona

5 penta 10 deca



§2.2 Naamgeving koolwaterstoffen

Onverzadigde koolwaterstoffen

Wanneer er dubbele of drievoudige(!) bindingen in een koolwaterstof 
voorkomen, spreek je van een onverzadigde verbinding. Er kunnen immers nog 
extra atomen aan het molecuul gekoppeld worden.

Een koolwaterstof met een dubbele binding heet een alkeen. Een drievoudige 
binding bevindt zich in een alkyn. 

Ook van een dubbele of drievoudige binding wordt de plaats aangegeven met 
een cijfer. Bij de naamgeving van alkenen en alkynen moet de dubbele of 
drievoudige binding altijd in de hoofdketen staan.

Alkenen hebben de algemene formule CnH2n, alkynen hebben de algemene 
formule CnH2n-2.
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§2.2 Naamgeving koolwaterstoffen

Cycloalkanen

Wanneer de C-atomen van een alkaan een ring vormen, spreek je van een 
cycloalkaan. Het aantal C-atomen in de ring bepaalt de naam van het alkaan.

Net als alkenen hebben cycloalkanen de algemene formule CnH2n. Cycloalkanen
zijn dus isomeren met alkenen. Het zijn isomeren omdat ze dezelfde 
molecuulformule hebben, maar een andere structuurformule.

Propeen en cyclopropaan hebben beide de molecuulformule C3H6.



§2.2 Naamgeving koolwaterstoffen

Aromaten

Een bijzondere groep koolwaterstoffen zijn de aromaten. Dit zijn verbindingen 
die een benzeengroep bevatten. Je zou benzeen kunnen beschouwen als een 
meervoudig onverzadigd cycloalkaan. Toch heeft benzeen heel andere 
eigenschappen. 

Zo kan de dubbele binding, in tegenstelling tot die in een gewoon alkeen, niet 
gemakkelijk openspringen om een andere groep te binden. Dit komt doordat 
de elektronen in de dubbele bindingen in de ringstructuur niet vast zitten 
tussen twee atomen, maar als het ware ‘rondzingen’ in de ringstructuur.

De drie dubbele bindingen worden vaak weergegeven als een cirkel, omdat de 
dubbele bindingen geen vaste plaats hebben, maar zich voortdurend 
verplaatsen.



§2.2 Naamgeving koolwaterstoffen

Aromaten

Om de weergave van ringstructuren overzichtelijk te houden, gebruikt men 
vaak de skeletweergave (b en c) van de structuurformule. Elk streepje hierin is 
een binding tussen twee C-atomen en elk hoekpunt is een C-atoom. De H-
atomen worden weggelaten.

Als de benzeenring een zijketen is, dan heet de benzeenring een fenylgroep.



§2.2 Naamgeving koolwaterstoffen



§2.2 Naamgeving koolwaterstoffen

Onthoud!

• Alkanen zijn verzadigde koolwaterstoffen.

• Alkenen en alkynen zijn onverzadigde koolwaterstoffen.

• Isomeren hebben dezelfde molecuulformule, maar een andere 
structuurformule.

• Cycloverbindingen bevatten een ringstructuur.

• Aromaten bezitten een benzeenring.



§2.3 Karakteristieke groepen

Er zijn koolwaterstoffen met de meest uiteenlopende eigenschappen. Sommige 
zijn oplosbaar in water, andere hebben zure eigenschappen of hebben een 
specifieke geur. Deze eigenschappen ontstaan wanneer H-atomen vervangen 
worden door andere atomen of atoomgroepen.



§2.3 Karakteristieke groepen

Karakteristieke groepen

Een H-atoom aan een koolwaterstof kan vervangen worden door een ander 
atoom of een atoomgroep. Dit heet een substituent. Substituenten die enkel 
bestaan uit koolstof- en waterstofatomen, zoals een fenyl- of ethylgroep, zijn 
zijtakken. 

Wanneer de substituent minimaal één andere atoomsoort bevat, wordt het 
een karakteristieke groep genoemd. In BINAS vind je een overzicht van de 
belangrijkste karakteristieke groepen.

Ze staan gerangschikt op belangrijkheid. Deze rangschikking is deels gebaseerd 
op de invloed die de karakteristieke groep heeft op de eigenschappen van het 
molecuul.

tabel 66D
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§2.3 Karakteristieke groepen

Voorvoegsels en achtervoegsels

In BINAS kun je zien dat de meeste karakteristieke groepen zowel aangeduid 
kunnen worden met een voorvoegsel als met een achtervoegsel. Dat gebeurt 
echter niet willekeurig. 

Regel is dat de karakteristieke groep met de hoogste prioriteit het 
achtervoegsel van het molecuul geeft. De groep met de hoogste prioriteit staat 
het hoogst in de tabel. Bij meerdere karakteristieke groepen worden alle 
andere groepen aangeduid met een voorvoegsel.

De plaats van de karakteristieke groepen wordt, net als bij de zijtakken, 
aangegeven met een cijfer. Hierbij krijgt de groep die het molecuul het 
achtervoegsel geeft, het laagste nummer.

tabel 66D
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§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

Stap 1: Omcirkel alle karakteristieke groepen.



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

amine



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

Stap 1: Omcirkel alle karakteristieke groepen.

Stap 2: Zoek de langste koolstofketen, waaraan alle karakteristieke groepen 
zitten. Wanneer zich een cyclische koolstofketen in het molecuul bevindt, is dat 
de hoofdketen.



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

buteenamine

C
C

C
C



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

Stap 1: Omcirkel alle karakteristieke groepen.

Stap 2: Zoek de langste koolstofketen, waaraan alle karakteristieke groepen 
zitten. Wanneer zich een cyclische koolstofketen in het molecuul bevindt, is dat 
de hoofdketen.

Stap 3: Omcirkel nu ook alle zijtakken.



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

propylbuteenamine

C
C

C
C



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

Stap 4: Nummer de C-atomen in de hoofdketen zo dat:

− de karakteristieke groep die het achtervoegsel geeft het laagste nummer 
heeft;

− indien er geen achtervoegsel is, de dubbele of drievoudige binding het 
laagste nummer heeft;

− wanneer er alleen alkyl- en halogeengroepen zijn, er zo laag mogelijke 
plaatsnummers voorkomen.



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

propylbuteenamine

C
C

C
C

1
2

3
4



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

Stap 4: Nummer de C-atomen in de hoofdketen zo dat:

− de karakteristieke groep die het achtervoegsel geeft het laagste nummer 
heeft;

− indien er geen achtervoegsel is, de dubbele of drievoudige binding het 
laagste nummer heeft;

− wanneer er alleen alkyl- en halogeengroepen zijn, er zo laag mogelijke 
plaatsnummers voorkomen.

Stap 5: Geef, wanneer een substituent meerdere keren voorkomt, dat aan met 
een Grieks telwoord. Bijvoorbeeld: trichloormethaan.



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

propylbuteenamine

C
C

C
C

1
2

3
4



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

Stap 6: Geef de positie van substituenten en dubbele bindingen aan met een 
cijfer. Plaats dit cijfer zo dat er geen verwarring mogelijk is. Bijvoorbeeld:
but-3-een-2-ol.



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

2-propylbut-3-een-1-amine

C
C

C
C

1
2

3
4



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

Stap 6: Geef de positie van substituenten en dubbele bindingen aan met een 
cijfer. Plaats dit cijfer zo dat er geen verwarring mogelijk is. Bijvoorbeeld:
but-3-een-2-ol.

Stap 7: Rangschik de voorvoegsels alfabetisch. Neem de Griekse telwoorden 
daarbij niet in beschouwing. Bijvoorbeeld: 3-ethyl-2,2-dimethylpentaan.



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

2-propylbut-3-een-1-amine

C
C

C
C

1
2

3
4



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

Stap 6: Geef de positie van substituenten en dubbele bindingen aan met een 
cijfer. Plaats dit cijfer zo dat er geen verwarring mogelijk is. Bijvoorbeeld:
but-3-een-2-ol.

Stap 7: Rangschik de voorvoegsels alfabetisch. Neem de Griekse telwoorden 
daarbij niet in beschouwing. Bijvoorbeeld: 3-ethyl-2,2-dimethylpentaan.

Stap 8: Tussen twee cijfers staat een komma, tussen een cijfer en een letter 
staat een streepje en tussen twee letters wordt geen leesteken geplaatst. 
Bijvoorbeeld: 2,3-dimethylbutaan.



§2.3 Karakteristieke groepen

Stappenplan naamgeving

2-propylbut-3-een-1-amine

C
C

C
C

1
2

3
4
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§2.3 Karakteristieke groepen

Let op!

• Een zuurgroep waarvan het C-atoom 
zich niet in de hoofdketen bevindt, 
krijgt het achtervoegsel carbonzuur: 
benzeencarbonzuur.

• De plaatsaanduiding mag je alleen 
weglaten wanneer er maar één 
structuurformule mogelijk is: 
tetrafluoretheen.



§2.3 Karakteristieke groepen

Onthoud!

• Karakteristieke groepen bepalen de eigenschappen van een stof.

• Karakteristieke groepen hebben een volgorde van belangrijkheid.

• De naamgeving is aan strikte regels gebonden.



§2.4 Fossiele brandstoffen

Zonder fossiele brandstoffen had er nooit een industriële revolutie plaats 
kunnen vinden en had onze samenleving er heel anders uitgezien. Inmiddels is 
de westerse wereld verslaafd aan energie. Alhoewel sommige landen, zoals 
Noorwegen en Ecuador, een groot deel van de elektriciteitsvoorziening volledig 
uit waterkrachtcentrales halen, is het grootste deel van de wereld nog steeds 
volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen.



§2.4 Fossiele brandstoffen

Steenkool

Steenkool ontstaat wanneer dikke lagen plantaardig materiaal uit moeras-
gebieden door waterspiegelstijging bedekt raken met lagen klei en zand. Hoe 
dikker de klei- en zandlagen, hoe meer de druk op de plantenresten toeneemt.

Hierdoor neemt ook de temperatuur toe en treedt thermolyse op. Het eerste 
stadium dat bruikbaar is als brandstof is veen of turf. Tot ver in de twintigste 
eeuw werd in de Drentse hooglanden turf gestoken voor de energie-
voorziening.

Het is een gemakkelijk winbare energiebron die zich vlak onder het aard-
oppervlak bevindt. Maar de winning brengt veel landschapsschade met zich 
mee en de energie-inhoud van turf is gering.



§2.4 Fossiele brandstoffen

Steenkool



§2.4 Fossiele brandstoffen

Steenkool

Bruinkool ontstaat wanneer turf langer is blootgesteld aan de hoge druk en 
temperaturen. In Duitsland is bruinkool nog steeds een erg belangrijke 
energiebron voor elektriciteitscentrales.

Doordat bruinkool zich veel dichter aan de oppervlakte bevindt dan steenkool, 
is deze goedkoper te winnen, maar er blijf een desolaat landschap achter. 

Uiteindelijk ontstaat uit bruinkool steenkool. Deze bevindt zich over het 
algemeen veel dieper in de aardbodem. Steenkool wordt tot op meer dan een 
kilometer diepte gedolven, al is er ook veel open mijnbouw waar steenkool 
wordt afgegraven tot wel 450 meter diep.



§2.4 Fossiele brandstoffen

Steenkool
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Steenkool



§2.4 Fossiele brandstoffen

Steenkool

De chemische samenstelling van steenkool varieert. Deze bevat voornamelijk 
koolstof en waterstof. Men hanteert wel de formule C135H90O9NS, alhoewel het 
onzin is te spreken van moleculen. 

Steenkool is eerder op te vatten als een macromolecuul waarin alle atomen 
onderling met elkaar verbonden zijn in een driedimensionaal netwerk. De 
‘molecuulformule’ geeft slechts aan in welke verhouding de atomen 
voorkomen in de stof.



§2.4 Fossiele brandstoffen

Steenkool



§2.4 Fossiele brandstoffen

Aardolie

Ook aardolie is een product van thermolyse van organische resten onder hoge 
druk en temperatuur. Aardolie ontstaat echter uit organische resten op de 
oceaanbodem, die door hogere druk en temperatuur in kleinere moleculen 
uiteenvallen. 

Hierdoor ontstaat een vloeibaar mengsel van koolwaterstoffen. Dit sijpelt door 
de hoge druk naar boven tot het zicht ophoopt onder een laag 
ondoordringbaar gesteente.

Vaak moet aardolie naar boven gepompt worden, maar soms staat er zoveel 
druk op de olie dat wanneer de afsluitende steenlaag doorboord wordt, de olie 
omhoog spuit.
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Aardolie



§2.4 Fossiele brandstoffen

Aardolie



§2.4 Fossiele brandstoffen

https://www.youtube.com/watch?v=_YIyTbkVMZ8

Ontploffing oliepomp in Drenthe (1976)

https://www.youtube.com/watch?v=_YIyTbkVMZ8


§2.4 Fossiele brandstoffen

Aardolie

Aardolie heeft als energiebron een aantal voordelen ten opzichte van aardgas 
en steenkool. Enerzijds is het net als aardgas door pijpleidingen te vervoeren. 
Anderzijds is de energie-inhoud van aardolie groot genoeg om het rendabel per 
schip te kunnen vervoeren.

Ruwe aardolie is een mengsel van voornamelijk alkanen, cycloalkanen en 
aromaten. Ook bevat aardolie zwavel-, stikstof- en zuurstofverbindingen. De 
exacte samenstelling is afhankelijk van de vindplaats. 

Ruwe olie wordt opgewerkt tot hoogwaardiger producten in olieraffinaderijen.



§2.4 Fossiele brandstoffen

Aardgas

Aardgas is in feite een bijproduct van de vorming van steenkool of aardolie. Het 
bestaat voornamelijk uit methaan. Het heeft een wisselende samenstelling 
waarin naast methaan onder andere ethaan, koolstofdioxide en stikstofgas 
aanwezig kunnen zijn.

Vaak is het aardgas in de loop der jaren gedeeltelijk weggedampt uit de 
steenkoollaag of het aardolieveld. Bij de winning van steenkool is het 
regelmatig de oorzaak van dodelijke ongelukken door gasexplosies.

Aardgas kent ten opzichte van aardolie en steenkool een aantal voordelen. Het 
bevat bijvoorbeeld relatief weinig schadelijke stoffen en is daardoor schoon in 
het gebruik. Ook vindt bij de winning, afgezien van enige bodemdaling, weinig 
natuurschade plaats.



§2.4 Fossiele brandstoffen

Synthesegas

Aardgas wordt gebruikt als grondstof voor synthesegas. Door aardgas bij hoge 
temperatuur met waterdamp te laten reageren, ontstaat een mengsel van 
koolstofmono-oxide en waterstofgas:

CH4 (g) + H2O (g) → CO (g) + 3 H2 (g)

Dit proces wordt reforming genoemd. Synthesegas, een mengsel van 
waterstofgas en koolstofmono-oxide, is een kostbare grondstof in de chemische 
industrie, onder andere voor de productie van kunstmest. Het hierbij 
geproduceerde waterstofgas wordt met stikstofgas omgezet tot ammoniak.



§2.4 Fossiele brandstoffen

Onthoud!

• De belangrijkste fossiele brandstoffen zijn aardolie, aardgas en steenkool.

• Aardolie wordt door destillatie gescheiden in fracties.

• Synthesegas is een mengsel van waterstofgas en koolstofmono-oxide.

• Synthesegas wordt gemaakt van fossiele brandstoffen en stoom.



§2.5 Milieueffecten

De ontginning van fossiele brandstoffen heeft voor een enorme welvaartstijging 
gezorgd. De prijs die daarvoor betaald moet worden, wordt in de loop van de 
twintigste eeuw steeds duidelijker. 



§2.5 Milieueffecten

Smog

Sinds de grootschalige industrialisatie in de negentiende eeuw hangt er in de 
grote steden van Europa vaak een mist die veroorzaakt wordt door de rook uit 
de schoorstenen van fabrieken en huizen. Men noemt het smog, een 
contaminatie van het Engelse smoke (rook) en fog (mist).

Smog ontstaat met name bij helder, windstil weer. In de zomer veroorzaken 
hitte en zonlicht de vorming van hoge concentraties ozon en fijnstof uit 
uitlaatgassen van auto’s en elektriciteitscentrales.

‘s Winters ontstaat een smog die met name fijnstof en zwaveldioxide bevat 
doordat er extra gestookt wordt om de huizen te verwarmen. Naast fijnstof, 
zwaveldioxide en ozon bevat smog schadelijke concentraties koolstofmonoxide 
en stikstofoxiden.
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§2.5 Milieueffecten

Zure regen

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw ging de visstand in de 
Scandinavische meren opeens sterk achteruit. Onderzoek wees uit dat de 
dramatische vissterfte samenhing met een ernstige verzuring van de meren.

Deze werd veroorzaakt door zwaveldioxide en stikstofdioxide dat met water (en 
zuurstof) reageert tot zuren als zwavelzuur en salpeterzuur:

2 SO2 + O2 + 2 H2O → 2 H2SO4

2 NO2 + H2O → HNO2 + HNO3



§2.5 Milieueffecten

Zure regen

In de loop van de volgende decennia werd duidelijk dat deze zure regen ook 
grote oppervlakten naaldwoud verwoest heeft in met name Oost-Europa, en 
grote schade toebrengt aan zandsteensculpturen.

De verplichte ontzwaveling van rookgassen heeft de uitstoot van zwaveldioxide 
sterk teruggebracht, maar een groot deel van de Scandinavische meren is nog 
steeds ‘dood’.
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Zure regen
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Broeikaseffect

De koolstofkringloop is een natuurlijke kringloop van koolstofverbindingen 
tussen land en atmosfeer. Planten nemen ongeveer evenveel koolstofdioxide 
op uit de lucht als er door rotting en verbranding weer vrijkomt. Hierdoor blijft 
de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer ongeveer gelijk, wat een 
bufferend effect heeft op het klimaat.

Naast deze snelle kringlopen bestaat er ook trage kringlopen. Grote 
hoeveelheden koolstof liggen vast in kalksteen en organische afzettingen, als 
veen en turf. De natuurlijke verschuivingen in deze koolstofvoorraad zijn gering, 
maar door massale ontbossing en de verbranding van fossiele brandstoffen 
wordt er in korte tijd veel meer CO2 vrijgemaakt dan er door natuurlijke 
processen weer vastgelegd kan worden.
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Broeikaseffect

De concentratie CO2 in de atmosfeer is sinds het begin van de industriële 
revolutie met 100 ppm toegenomen. Tegelijkertijd is de gemiddelde 
temperatuur op aarde 0,7 °C gestegen. Een oorzakelijk verband is niet 
bewezen, maar wel zeer aannemelijk, aangezien de rol van CO2 bij het 
broeikaseffect vaststaat.

CO2 kaatst, net als waterdamp en methaan, een deel van de door de aarde 
uitgestraalde warmte terug naar de aarde. Hierdoor heerst er op aarde een 
aangenaam stabiele temperatuur in tegenstelling tot planeten zonder 
atmosfeer.
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Broeikaseffect

Doordat de CO2-concentratie in de atmosfeer toeneemt, wordt er meer warmte 
teruggekaatst en stijgt de gemiddelde temperatuur. Dit heeft verstrekkende 
gevolgen voor het klimaat. 

In een poging het tij te keren, wordt wereldwijd geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van CO2-neutrale brandstoffen. Kern hierbij is dat er bij de 
productie van deze brandstoffen minimaal evenveel CO2 uit de atmosfeer 
onttrokken wordt als er bij de verbranding vrijkomt.



§2.5 Milieueffecten

Ontginning en transport

De directe gevolgen van de ontginning en het transport van fossiele 
brandstoffen zijn met name groot in ontwikkelingslanden. Oliepijpleidingen 
lekken, open mijnbouw slaat enorme gaten in het landschap en bij het 
affakkelen van gas bij aardoliewinning komen gigantische hoeveelheden 
schadelijke gassen vrij.

Door armoede en een instabiele politieke situatie staat de lokale bevolking 
machteloos om iets tegen de vervuilende industrie te ondernemen.
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Duurzaamheid

Bij duurzaamheid denkt men tegenwoordig snel aan zaken als milieu- en 
diervriendelijk. Toch is de oorspronkelijke betekenis van het woord een andere. 
Een duurzame energiebron is een onuitputtelijke energiebron, zoals de zon. 
Andere vormen van duurzame energieopwekking zijn windmolens en 
waterkrachtcentrales.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig en dus worden fossiele brandstoffen 
niet tot de duurzame energiebronnen gerekend. Toch is er voorlopig nog 
voldoende steenkool, aardolie en aardgas om in de energiebehoefte te 
voorzien. De verwachting is dat duurzame energie pas echt een rol van 
betekenis gaat spelen wanneer de opwekking ervan economisch gaat 
concurreren met de winning van aardolie, aardgas en steenkool.
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§2.5 Milieueffecten

Onthoud!

• Het verbranden van fossiele brandstoffen levert milieuproblemen op.

• Het versterkte broeikaseffect zorgt vrijwel zeker voor de opwarming van de 
aarde.

• Fossiele brandstoffen zijn niet-hernieuwbare brandstoffen en zijn dus niet 
duurzaam.



§2.6 Duurzame brandstoffen

Bijna alle brandstoffen hebben een organische oorsprong. Bij de verbranding 
van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij die miljoenen jaren geleden door 
planten via het fotosyntheseproces is vastgelegd. Hierdoor wordt de koolstof-
kringloop verstoord. Door brandstoffen te ontwikkelen die bij de productie 
evenveel CO2 vastleggen als er bij de verbranding vrijkomt, probeert men het 
broeikaseffect te verminderen. Een bijkomend voordeel is dat deze duurzame 
brandstoffen niet eindig zijn, maar steeds opnieuw aangemaakt kunnen 
worden. De praktijk is echter weerbarstig.



§2.6 Duurzame brandstoffen

Bio-ethanol

Bio-ethanol wordt gemaakt door suikerhoudend plantaardig materiaal te 
vergisten in afwezigheid van zuurstof:

C6H12O6 (aq) → 2 C2H6O (aq) + 2 CO2 (g)

De meeste bio-ethanol wordt momenteel geproduceerd in Noord-Amerika. Op 
het eerste gezicht is bio-ethanol altijd CO2-neutraal: alle CO2 die vrijkomt is kort 
daarvoor vastgelegd in de plant door fotosynthese.

In werkelijkheid is vaak zoveel energie nodig voor de oogst, bewerking en 
transport dat de productie van bio-ethanol alleen economisch rendabel is 
dankzij subsidies en er nauwelijks méér energie wordt gewonnen dan er wordt 
verbruikt.



§2.6 Duurzame brandstoffen

Biodiesel

Voor biodiesel geldt in grote lijnen hetzelfde verhaal als voor bio-ethanol. 
Omdat dieselmotoren brandstof met andere eigenschappen nodig hebben dan 
benzinemotoren, wordt biodiesel verkregen uit plantaardige olie. Dit levert 
koolwaterstoffen op met langere ketens en een hoger kookpunt. De meeste 
biodiesel wordt momenteel gewonnen uit palmolie, geproduceerd op grote 
palmolieplantages in Zuidoost-Azië. 

Biodiesel staat echter bloot aan grote kritiek omdat, mede door de subsidies 
vanuit de EU, grote oppervlakten tropisch regenwoud zijn gekapt ten behoeve 
van palmolieplantages. De hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de kap van een 
hectare regenwoud kan echter in geen duizend jaar worden gecompenseerd 
door het gebruik van biodiesel die op dezelfde hectare wordt geproduceerd.



§2.6 Duurzame brandstoffen

Biogas

Bij het rotten van organisch afval komt biogas, een mengsel van methaan en 
koolstofdioxide, vrij. Op ouderwetse vuilstortplaatsen wordt het gas in grote 
hoeveelheden geproduceerd en verdwijnt het zo de lucht in.

Steeds vaker wordt organisch afval apart ingezameld om het onder zuurstof-
vrije omstandigheden, gecontroleerd te laten vergisten. Nadat het biogas 
gereinigd is, kan het net als aardgas gebruikt worden voor het opwekken van 
elektriciteit of warmte.

Doordat de productie van biogas gebruikmaakt van afval is het eigenlijk beter 
dan CO2-neutraal: koolstof dat normaal gesproken ongebruikt de lucht in zou 
zijn gegaan, wordt toch nog nuttig gebruikt.
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§2.6 Duurzame brandstoffen

Waterstofgas

Omdat bij de verbranding van waterstofgas slechts water vrijkomt, is het een 
schone brandstof. Er zijn inmiddels steden die stadsbussen laten rijden op 
waterstofgas om de luchtkwaliteit van de binnenstad te verbeteren. Maar er 
bestaan helaas geen ‘waterstofvelden’ op de wereld.

Waterstofgas is, net als elektriciteit, een energiedrager. Het kan verkregen 
worden uit aardgas via reforming en uit steenkool via kolenvergassing.

Bij kolenvergassing wordt de steenkool onder hoge druk en temperatuur 
blootgesteld aan waterdamp en een afgepaste hoeveelheid zuurstof. Hierbij 
ontstaat synthesegas, een mengsel van waterstof en koolstofmonoxide. 



§2.6 Duurzame brandstoffen

Waterstofgas

Wanneer waterstofgas op een van deze manieren wordt verkregen, is het geen 
duurzame of CO2-neutrale brandstof. Wel kan de ontstane koolstofdioxide 
gemakkelijk worden afgevangen. 

Waterstofgas wordt pas echt milieutechnisch interessant wanneer de productie 
ervan plaatsvindt op een duurzame manier. dat kan bijvoorbeeld door de 
elektrolyse van water met duurzame opgewekte elektriciteit of door het 
biologisch te produceren met behulp van algen. Deze processen zijn echter nog 
lang niet economisch rendabel. 
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§2.6 Duurzame brandstoffen

Onthoud!

• Bio-ethanol en biogas wordt gemaakt door vergisting van biomassa.

• Biodiesel wordt gemaakt uit oliën en vetten.

• Duurzame brandstoffen zijn hernieuwbare grondstoffen.

• Een duurzame brandstof is niet altijd een milieuvriendelijke brandstof.

• Waterstof kan via kolenvergassing gemaakt worden en via de elektrolyse van 
water.



§2.7 Petrochemische industrie

Met ruwe olie kun je niet zo gek veel beginnen. Benzine, diesel, kerosine en 
plastics zijn producten die uit aardolie gemaakt worden in de petrochemische 
industrie. Sinds vele decennia heeft de petrochemische industrie een slechte 
naam in Nederland. Tegelijkertijd levert deze tak van industrie een belangrijke 
bijdrage aan het bruto nationaal product en de werkgelegenheid in Nederland.



§2.7 Petrochemische industrie

Olieraffinage

Aardolie is een complex mengsel van alkanen, cycloalkanen en aromaten. Niet 
al deze verbindingen zijn even geschikt voor de verbranding in verbrandings-
motoren. Daarom wordt het mengsel eerst gescheiden in verschillende fracties.

Dit gebeurt door middel van destillatie. Eerst wordt de ruwe olie verhit tot 
ongeveer 360 °C. Dan wordt die de destillatiekolom ingeleid. De 
destillatiekolom van een olieraffinaderij is tientallen meters hoog. De 
koolwaterstoffen met een kookpunt hoger dan 360 °C verdampen niet en 
stromen naar de onderste schotels van de destillatiekolom.

Deze fractie heet het residu en wordt onder andere verwerkt tot asfalt. 
Koolwaterstoffen die wel in de gasfase terecht zijn gekomen, stijgen omhoog de 
destillatiekolom in. In de destillatiekolom heerst een temperatuurgradiënt. Hoe 
hoger in de kolom, hoe lager de temperatuur.
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Olieraffinage

De koolwaterstoffen condenseren zodra ze een zone bereiken waar een 
temperatuur heerst die lager is dan het kookpunt van de stof. In de 
destillatiekolom zijn op verschillende niveaus schotels geplaatst die de 
gecondenseerde koolwaterstoffen opvangen en afvoeren uit de kolom.

Hoe hoger de schotels in de kolom geplaatst zijn, hoe lager het kooktraject van 
de fractie die in de schotels verzameld wordt. Helemaal boven uit de kolom 
komen de gassen die in de aardolie opgelost waren, zoals methaan en ethaan. 
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§2.7 Petrochemische industrie

Kraken

De aardoliefracties die uit langere koolstofketens bestaan, hebben slechte 
verbrandingseigenschappen. Ze kunnen geschikt worden gemaakt voor 
verbranding door ze te kraken.

Tijdens het kraken worden de lange ketens in twee of meer stukken gebroken. 
Hierbij worden atoombindingen verbroken. Kraken is dus een endotherm 
proces. Naast kortere ketens ontstaan tijdens het kraken ook onverzadigde 
koolwaterstoffen. Vooral etheen en propeen zijn waardevolle grondstoffen voor 
bijvoorbeeld de productie van kunststoffen.

octaan etheen hexaan
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Kraken

Kraken kan op twee manieren gebeuren. Bij thermisch kraken wordt de 
aardoliefractie in afwezigheid van zuurstof tot hoge temperaturen verhit. Het is 
een goedkoop, maar slecht controleerbaar proces.

Door een katalysator toe te voegen, kan het kraken bij een lagere temperatuur 
plaatsvinden. Hierdoor is het proces beter controleerbaar en is de reactie beter 
stuurbaar op de gewenste eindproducten. Met behulp van katalytisch kraken
kan uit ruwe olie wel twee maal zoveel benzine gehaald worden als door 
middel van thermisch kraken.



§2.7 Petrochemische industrie

Onthoud!

• De eerste stap in de verwerking van ruwe olie is de gefractioneerde 
destillatie.

• De petrochemische industrie verwerkt aardoliefracties.

• Het thermisch of katalytisch kraken van aardoliefracties levert onverzadigde 
koolwaterstoffen.



§2.8 Explosiviteit

Wanneer er bij een exotherme chemische reactie (veel) gassen ontstaan, neemt 
de gasdruk in het reactiemengsel in zeer korte tijd sterk toe. Er vindt dan een 
explosie plaats. Het verwoestende effect van een explosie wordt vooral 
geassocieerd met de oorlogsindustrie. Maar ook vreedzame toepassingen als 
tunnelbouw en airbags kunnen niet zonder explosieve reacties.



§2.8 Explosiviteit

Explosieven

De sleutel tot een goede explosie is de juiste mix van zuurstof en brandstof. 
Wanneer deze in de juiste molverhouding aanwezig zijn, kan in korte tijd alle 
brandstof reageren en is de explosie het hevigst.

Stoffen die (een deel van) de benodigde zuurstofatomen al ‘ingebouwd’ 
hebben in hun structuurformule zijn daarom extra explosief. Nitroglycerine is 
zo’n stof. Het molecuul bevat genoeg zuurstofmoleculen om zichzelf volledig te 
verbranden.

Hierbij ontstaan uit een vloeistof alleen maar gassen. Omdat door de 
exotherme reactie de temperatuur ook nog toeneemt, is de toename in volume 
en dus de kracht van de explosie enorm.
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Explosieven

nitroglycerine (C3H5N3O9)
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Het molair volume

Wanneer stoffen overgaan in de gasfase nemen ze in volume sterk toe. De 
afstand tussen de moleculen wordt zo groot dat er geen elektrostatische 
aantrekkingskracht meer tussen de moleculen bestaat. Vanderwaalsbindingen 
en waterstofbruggen zijn verbroken.

De afstand tussen de moleculen is relatief zo groot geworden dat de grootte 
van het molecuul zelf verwaarloosbaar is geworden. De grootte van de 
moleculen heeft geen invloed op de ruimte die het gas inneemt. Een mol van 
willekeurig welk gas neemt dus onder gelijke omstandigheden altijd hetzelfde 
volume in. Dit volume wordt het molair gasvolume genoemd:

Vm = molair volume in kubieke meter per mol (m3.mol-1) of in kubieke 
decimeter per mol (dm3.mol-1).



§2.8 Explosiviteit

Het molair volume

Met behulp van het molair gasvolume is eenvoudig het volume van een 
bepaalde chemische hoeveelheid gas uit te rekenen:

V = Vm x n

Vm is alleen afhankelijk van de temperatuur en de druk. In BINAS staat het 
molair volume bij 273 K en 298 K gegeven. 

tabel 7
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Het molair volume

De waarden in BINAS zijn gegeven in kubieke meter per mol. Omdat volumes 
vaak gegeven en gevraagd worden in kubieke decimeter is het handig de 
volgende waarden te onthouden:

Vm = 22,4 dm3.mol-1 (T = 273 K, p = p0)

Vm = 24,5 dm3.mol-1 (T = 298 K, p = p0)

Het molair volume is lineair afhankelijk van de temperatuur en daardoor 
relatief eenvoudig af te leiden voor elke gewenste temperatuur. De dichtheden 
van gassen in BINAS zijn alleen geldig bij 273 K.

tabel 12
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https://www.youtube.com/watch?v=UM0jtD_OWLU

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)

https://www.youtube.com/watch?v=UM0jtD_OWLU


§2.8 Explosiviteit

Onthoud!

• Een explosie is een supersnelle reactie die een schokgolf teweegbrengt.

• Het molair volume is het volume dat één mol van elk willekeurig gas onder 
bepaalde omstandigheden inneemt.

• Onder standaardomstandigheden (273 K; p = p0) geldt dat het molair volume 
22,4 dm3 is.


