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§7.1 Stroomgeleiding
Je leert:
• Dat je stoffen kunt indelen op basis van het verschil in geleidingsvermogen.

Geleiden van stroom is een belangrijk
verschijnsel. Supergeleiding kon weleens
gaan zorgen voor supersnelle treinen. In
Japan wordt deze trein al getest: hij
haalde in 2015 een snelheid van 603 km
per uur. Ook in de scheikunde speelt
geleiding een rol.

§7.1 Stroomgeleiding
Geleiding
Er zijn miljoenen verschillende stoffen op de wereld. De meeste van die stoffen
komen in mengsels voor. Mengsels kun je scheiden in hun componenten door
gebruik te maken van verschillen in stofeigenschappen. De zuivere stoffen die
je dan krijgt, kun je weer onderverdelen in verbindingen en elementen. De
verbindingen kun je ontleden in (uiteindelijk) elementen.
Er is ook een andere manier om de vele stoffen om je heen in te delen. Hierbij
kijk je naar een stofeigenschap, namelijk elektrisch geleidingsvermogen.
Een stof geleidt elektrische stroom als tegelijkertijd aan twee voorwaarden
wordt voldaan:
• De stof moet bestaan uit geladen deeltjes;

• De geladen deeltjes moeten vrij kunnen bewegen.

§7.1 Stroomgeleiding
Geleiding
In experiment 1 onderzoek je drie verschillende stoffen in hun vaste en
vloeibare fase: zink, kaarsvet en zinkchloride. Uit de resultaten zal blijken dat
één van de stoffen in beide fasen stroom geleidt, één van de stoffen in geen
van beide fasen stroom geleidt en één van de stoffen uitsluitend in de vloeibare
fase.

Elk van deze drie stoffen maakt onderdeel uit van een grote groep stoffen die
hetzelfde gedrag vertonen. We bestuderen in dit hoofdstuk drie verschillende
groepen van stoffen en kijken hoe de eigenschappen van stoffen in een groep
met hun bouw samenhangen.

§7.1 Stroomgeleiding
Metalen
Zink is een metaal. Uit experiment 1 blijkt dat een metaal zowel in de vaste als
de vloeibare fase stroom geleidt. In beide fasen moeten dus geladen deeltjes
voorkomen die vrij kunnen bewegen. Welke deeltjes dat zijn is het onderwerp
van de volgende paragraaf.

§7.1 Stroomgeleiding
Moleculaire stoffen
Kaarsvet is een moleculaire stof met de formule C18H36O2. In de formule zie je
alleen atomen van niet-metalen. Uit je waarnemingen bij experiment 1 kun je
afleiden dat de stof kaarsvet in geen van beide fasen stroom geleidt. Dan
komen in geen van beide fasen dus geladen deeltjes voor. In paragraaf 3 komen
moleculaire stoffen uitgebreid aan de orde.

§7.1 Stroomgeleiding
Zouten
Zinkchloride, ZnCl2, hoort tot een groep stoffen die je zouten noemt. In de
formule zie je een symbool van een metaal en een niet-metaal. Kenmerkend
voor zouten is dat ze in de vaste fase geen stroom kunnen geleiden, maar in de
vloeibare fase wel. Zouten bestaan wel uit geladen deeltjes, maar die kunnen
niet altijd vrij bewegen. In paragraaf 4 leer je hoe dat komt.

§7.1 Stroomgeleiding
Je kunt nu:
• Uitleggen dat je stoffen in drie groepen kunt indelen op grond van verschil in
geleidingsvermogen;
• De indeling in metalen, moleculaire stoffen en zouten toelichten.

§7.2 Metalen
Je leert:
• Eigenschappen van metalen (en mengsels van metalen) op macroniveau
uitleggen met behulp van de deeltjes van het microniveau.

In de bouw worden metalen veel
toegepast. Je kent vast de toepassing van
aluminium en roestvrij staal. Het
Guggenheim Museum in Bilbao met zijn
prachtige constructie van titanium, is
een bijzondere toepassing van metalen
in de bouw.

§7.2 Metalen
Kenmerken van metalen
In hoofdstuk 3 zijn de stoffen waarvan de kleinste deeltjes atomen zijn
elementen genoemd. Er zijn ruim 70 elementen die tot de metalen worden
gerekend, dus ook ruim 70 stoffen die je metalen noemt. Een aantal metalen
ken je al uit het dagelijks leven of je hebt er in hoofdstuk 3 mee kennisgemaakt.

Metalen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, ze:
• Hebben in hun zuivere vorm een glimmend oppervlak;
• Geleiden warmte en elektrische stroom;
• Kunnen worden vervormd, vooral als ze heet zijn;
• Kunnen in gesmolten toestand worden gemengd met andere metalen.

§7.2 Metalen
Kenmerken van metalen
Als je bekijkt hoe een metaal is opgebouwd, dan begrijp je die kenmerken
beter. De metaalatomen zijn regelmatig gerangschikt in een rooster, je noemt
dat bij de metalen een metaalrooster.

In de afbeelding hiernaast zie je een atoommodel
van Bohr voor een natriumatoom. Het elektron in
de buitenste schil noem je het valentie-elektron.
Een metaalatoom kan één of twee elektronen uit
de buitenste schil loslaten en dan positief worden
geladen. Zo’n positief geladen atoom heet een ion.

§7.2 Metalen
Kenmerken van metalen
Een metaalrooster ontstaat doordat de positieve metaalionen in een vast
patroon zijn gerangschikt. De vrije valentie-elektronen bewegen langs die
positieve ionen. Hierdoor ontstaat een aantrekkingskracht tussen de positief en
de negatief geladen deeltjes. De binding tussen de metaalionen en de vrij
bewegende elektronen heet de metaalbinding. Hieronder zie je een model van
het metaalrooster van natrium.

§7.2 Metalen
Kenmerken van metalen
In vaste toestand zijn er in het metaal vrij bewegende negatief geladen
elektronen, dus het metaal kan elektrische stroom geleiden. In vloeibare
toestand zijn de positieve metaalatomen niet meer gerangschikt in een rooster,
maar bewegen ze zich door de vloeistof. Er zijn dan naast negatief geladen
elektronen ook positief geladen metaalionen die kunnen bewegen. Ook dan is
er stroomgeleiding.

Een metaal is vervormbaar, zoals je
hiernaast kunt zien. Het op maat
maken van ijzer door het vervormen
gaat beter bij hogere temperatuur.

§7.2 Metalen
Kenmerken van metalen
Hoe dat er op microniveau uitziet, is hieronder weergegeven. In het rooster
kunnen in de vaste toestand (bij enig verwarmen) de positieve ionen langs
elkaar bewegen, waarbij het patroon nauwelijks verandert. Er blijft
aantrekkingskracht tussen de positieve en negatieve deeltjes in stand, dus het
metaal kan worden vervormd en breekt niet.

De metaalbinding is een sterke binding. De buigzaamheid van een metaal kun
je zo nog niet goed uitleggen, maar daar leer je in de bovenbouw meer over.

§7.2 Metalen
Verschillen tussen metalen
Naast eigenschappen die metalen gemeenschappelijk hebben, zijn er ook
belangrijke verschillen tussen metalen. Je kunt metalen verdelen in lichte
metalen en zware metalen. Je let dan op verschil in dichtheid. Lichte metalen
worden veel toegepast in de luchtvaart, maar ook in de bouw. Je kunt dan
denken aan magnesium, aluminium en titaan, zoals bij het Guggenheim.

Verreweg de meeste metalen behoren tot de zware metalen. Een aantal zware
metalen is giftig. Verbindingen waarin bijvoorbeeld de atoomsoorten cadmium,
kwik, thallium en lood voorkomen zijn heel erg giftig. Doordat vroeger in de
chemische industrie niet altijd even goed met reactieafval werd omgegaan zijn
de bodem en het grondwater soms verontreinigd geraakt. Als dat zo is, geeft
dat een groot milieuprobleem.

§7.2 Metalen
Verschillen tussen metalen
In paragraaf 3.2 heb je gezien dat een belangrijk onderscheid tussen metalen
hun verschil in edelheid is. Daaronder versta je de mate waarin een metaal
gevoelig is voor corrosie. Corrosie is een ingewikkeld proces waarbij metalen
met stoffen uit de omgeving reageren, zoals water en zuurstof. Bij ijzer spreek
je dan ook wel van roesten.

Op grond van de verschillen in
corrosiegevoeligheid onderscheid
je edele metalen, halfedele
metalen, onedele metalen en
zeer onedele metalen.

§7.2 Metalen
Legeringen
Je weet al dat je de eigenschappen van een metaal kunt veranderen door het
metaal samen te smelten met een ander metaal. Er ontstaat dan een legering.
Een legering is een afgekoeld mengsel van samengesmolten metalen.

* Een legering waarin kwik voorkomt heet een amalgaam.

§7.2 Metalen
Legeringen
Hoe zuiverder een metaal is, des te makkelijker kan het
worden vervormd. Een legering heeft vaak heel andere
eigenschappen dan de afzonderlijke metalen. De
corrosiegevoeligheid of het smeltpunt kan veranderen.

• Staal wordt roestvast door het te legeren met nikkel
of chroom.
• Een legering van bismut, cadmium, zink en tin kan
dienstdoen als smeltzekering in een brandblusinstallatie (het smeltpunt is ongeveer 68 °C).
• Een bronzen beeld (→) is goed bestand tegen allerlei
weersinvloeden.

§7.2 Metalen
Legeringen
Hieronder zie je op microniveau hoe het metaalrooster vervormt als je een
groter of een kleiner atoom inbouwt. De verhouding waarin grotere en kleinere
atomen in het rooster voorkomen is van invloed op de eigenschappen van de
legering.

In brons, dat voor 90% uit koper en voor 10% uit tin bestaat, zijn de tinatomen
groter dan de koperatomen. De koperatomen schuiven nu niet zo gemakkelijk
meer langs elkaar: het metaal wordt hierdoor harder. Door te kijken naar de
bouw van het rooster kun je de eigenschappen van een stof vaak beter
verklaren.

§7.2 Metalen
Legeringen
Je kunt op eenzelfde manier ook atomen van een niet-metaal inbouwen. Zo kun
je ijzer harder maken door er koolstof aan toe te voegen. De koolstofatomen
vervormen het metaalrooster van ijzer. De ijzeratomen kunnen niet meer zo
gemakkelijk verschuiven en daardoor is het ijzer niet meer buigzaam.
Als er weinig koolstof is ingebouwd, spreek je van staal, dat is veel harder dan
ijzer maar nog niet breekbaar. Is het percentage koolstof hoog, dan praten we
over gietijzer, een materiaal dat heel hard is en wel gemakkelijk breekt.

§7.2 Metalen
Je kunt nu:
• De kenmerken van metalen op macroniveau noemen en aan de hand van het
metaalrooster op microniveau toelichten;
• Uitleggen wat onder de edelheid van een metaal wordt verstaan;

• Het verschil in edelheid van metalen toelichten;
• Uitleggen wat een legering is;
• De eigenschappen van een legering op macroniveau toelichten aan de hand
van de structuur van het rooster op microniveau.

§7.3 Moleculaire stoffen
Je leert:
• Eigenschappen van moleculaire stoffen op macroniveau uitleggen met
behulp van de deeltjes van het microniveau.

Als het heeft geregend zie je overal
mooie ronde waterdruppels hangen. Met
de moleculaire stof water heb je al
kennisgemaakt. Sommige bijzondere
eigenschappen van water, zoals die
ronde druppels, leer je in deze paragraaf
beter te begrijpen door te kijken naar de
bouw van de moleculen.

§7.3 Moleculaire stoffen
Eigenschappen
De meeste stoffen bestaan uit moleculen. Die stoffen noem je moleculaire
stoffen. Moleculaire stoffen hebben vergeleken met metalen en zouten in het
algemeen een laag smeltpunt, een laag kookpunt en geleiden in vaste en
vloeibare fase geen stroom.

Je hebt in vorige hoofdstukken al kennisgemaakt met de bijzondere moleculaire
stof water. In deze paragraaf leer je meer over moleculaire stoffen en hun
bouw. Een aantal eigenschappen van moleculaire stoffen kun je beter begrijpen
als je meer van de bouw van moleculen en van de bindingen in en tussen de
moleculen van een moleculaire stof weet.

§7.3 Moleculaire stoffen
Formules
In paragraaf 1 van dit hoofdstuk heb je het geleidingsvermogen voor
elektrische stroom van verschillende groepen stoffen onderzocht en gezien dat
moleculaire stoffen geen stroom geleiden.

Dat komt doordat er in een moleculaire stof geen
geladen deeltjes voorkomen, die vrij bewegen. Als je
de formules van de stoffen bekijkt die noch in de vaste,
noch in de vloeibare fase stroom geleiden, dan zie je
een overeenkomst. In de formules van moleculaire
stoffen komen alleen atomen van niet-metalen voor,
zoals in suiker (C12H22O11).

§7.3 Moleculaire stoffen
Vanderwaalsbinding en kookpunt
De temperatuur waarbij een stof smelt of verdampt, hangt samen met de
sterkte van de aantrekkingskrachten tussen de moleculen. Deze
aantrekkingskrachten noem je vanderwaalskrachten. Deze resulteren in de
vanderwaalsbinding. De sterkte van de vanderwaalsbinding hangt af van de
massa van de moleculen. Hoe groter de massa van de moleculen, des te sterker
is de vanderwaalsbinding.
In de tabel op de volgende dia kun je dit goed zien. Hier vind je moleculen van
een aantal eenvoudige zuivere stoffen die je uit aardolie kunt halen. Als de
massa van de moleculen groter wordt, neemt de onderlinge aantrekkingskracht
tussen de moleculen toe en wordt het kookpunt van de stof hoger. Er valt nog
iets op: als een molecuul langgerekt is, is het kookpunt hoger dan wanneer het
molecuul vertakt is. Vertakte moleculen krijgen een ronde vorm en hebben
daardoor weinig raakvlak. Onvertakte moleculen kunnen dicht op elkaar zitten.

§7.3 Moleculaire stoffen
Vanderwaalsbinding en kookpunt

§7.3 Moleculaire stoffen
Vanderwaalsbinding en kookpunt

Knikkers hebben minder raakvlak dan lucifers.

§7.3 Moleculaire stoffen
Vanderwaalsbinding en kookpunt
Vanderwaalskrachten zijn sterker als de onderlinge afstand klein is. Hoe groter
het contactoppervlak, des te sterker de kracht en des te hoger het kookpunt.
Kijk naar de kookpunten van pentaan, methylbutaan en dimethylpentaan.

(pentaan – 309 K)

(methylbutaan – 301 K)
(dimethylpropaan – 283 K)

§7.3 Moleculaire stoffen
Atoombinding
Bij de bespreking van het atoommodel van Bohr heb je gezien dat er in de
buitenste schil van een atoom een aantal elektronen zit. Die elektronen heten
valentie-elektronen, ze zijn belangrijk voor de binding tussen de atomen.
De niet-metaalatomen kunnen namelijk elektronen delen en ze vormen dan
een binding tussen de atomen. Zo’n binding noem je een atoombinding of
covalente binding. Een dergelijke binding bestaat dus uit twee elektronen, een
elektronenpaar. Je geeft die bindingen in een molecuultekening door middel
van een streepje aan.
Niet alle atoomsoorten vormen evenveel van deze bindingen. De atoomsoort H
bijvoorbeeld kan maar één binding vormen en de atoomsoort C vier. Het aantal
bindingen dat een atoomsoort kan vormen is specifiek voor die atoomsoort.
Het aantal bindingen dat een atoom kan vormen, noem je ook wel de
covalentie van een atoom.

§7.3 Moleculaire stoffen
Atoombinding
De covalentie komt overeen met het aantal streepjes dat in een
molecuultekening rondom een atoom is getekend. In onderstaande tabel zie je
een overzicht van de belangrijkste covalenties.

§7.3 Moleculaire stoffen
Hydrofiel en hydrofoob
Niet alle moleculaire stoffen zijn onderling mengbaar. Stoffen die uit moleculen
bestaan en in water oplossen blijken een overeenkomst te vertonen. In hun
moleculen komt minstens één OH-groep of NH-groep voor.
Doordat deze OH-groepen en NH-groepen extra bindingen kunnen vormen met
de OH-groepen van watermoleculen, kunnen de moleculen van deze stoffen
zich goed mengen met de watermoleculen. Zo’n extra binding noem je een
waterstofbrug of H-brug.
Een waterstofbrug vormt zich tussen een H-atoom van een OH- of NH-groep en
het O- of N-atoom van een andere OH- of NH-groep. Je geeft een waterstofbrug
aan met een stippellijntje.

§7.3 Moleculaire stoffen
Hydrofiel en hydrofoob
Een stof waarvan de moleculen een OH- of een NH-groep hebben zal dus
oplossen in water. Je noemt zo’n stof hydrofiel. Dat betekent letterlijk: een stof
die van water houdt.
De kracht die watermoleculen bij elkaar houdt is groot. Dat blijkt uit het hoge
kookpunt van water. Bij kamertemperatuur is het vloeibaar, terwijl methaan,
dat een even grote massa heeft, dan een gas is. Bovendien is het oppervlak van
water zo ‘sterk’, dat insecten er met gemak op kunnen lopen, zonder te
verdrinken.

§7.3 Moleculaire stoffen
Hydrofiel en hydrofoob
Als er in de moleculen van een stof geen OH-groep of NH-groep voorkomt,
kunnen ze zich niet tussen de watermoleculen voegen. Zo’n stof die niet oplost
in water noem je hydrofoob. Dat betekent letterlijk dat de stof ‘bang is voor
water’.

Hydrofiele stoffen lossen in het algemeen op in water, maar niet allemaal even
goed. Hydrofobe stoffen zijn slecht oplosbaar in water, maar niet allemaal even
slecht. In het algemeen kun je wel zeggen:
• Hydrofiele stoffen mengen onderling goed.
• Hydrofobe stoffen mengen onderling goed.
• Hydrofiele stoffen mengen slecht met hydrofobe stoffen.

§7.3 Moleculaire stoffen
Hydrofiel en hydrofoob
Sommige moleculen hebben een hydrofiele ‘kop’, bijvoorbeeld een OH-groep,
en een hydrofobe ‘staart’, bijvoorbeeld –C5H11.

Dergelijke moleculen kunnen ervoor zorgen dat een
emulsie van water en olie niet direct ontmengt. Ze
kunnen werken als emulgator, doordat de hydrofiele
kop met water kan mengen, terwijl de hydrofobe
staart met olie kan mengen, zie de afbeelding.

§7.3 Moleculaire stoffen
Je kunt nu:
• Eigenschappen van moleculaire stoffen noemen;
• Moleculaire stoffen aan hun formule herkennen;
• Uitleggen dat het kookpunt van een stof, een stofeigenschap (macro),
afhangt van de bouw van de moleculen en de sterkte van de
vanderwaalsbindingen tussen de moleculen;
• Uitleggen wat een atoombinding is;
• Uitleggen wanneer er een waterstofbrug kan worden gevormd;

• De begrippen hydrofiel en hydrofoob uitleggen en toepassen.

§7.4 Zouten
Je leert:
• Eigenschappen van zouten kennen;
• Hoe de vorming van ionen tot stand komt;
• Hoe zouten in water oplossen.

In de oceanen zitten grote hoeveelheden
zouten opgelost. In de Dode Zee is het
zoutgehalte veel hoger dan in de oceaan,
zo hoog dat er heel gemakkelijk
prachtige zoutkristallen worden
gevormd.

§7.4 Zouten
Eigenschappen
Naast keukenzout, dat je al kent, horen veel andere stoffen ook tot de zouten.
Op een aantal plaatsen op aarde, zoals in Pamukkale in Turkije, komen rotsen
voor die spierwit zijn. De witte stof waar de rotsen uit bestaan is een zout. De
eigenschappen van dit zout, kalk, zijn heel anders dan de eigenschappen van
keukenzout.
Toch hebben zouten ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken. In het
algemeen blijkt dat zouten een hoog smeltpunt en een hoog kookpunt hebben.
In paragraaf 1 heb je geleerd dat zouten in vaste toestand geen stroom kunnen
geleiden, maar in vloeibare toestand wel. Kennelijk bestaat een zout uit
geladen deeltjes die in de vaste fase niet kunnen bewegen, maar in de
vloeibare fase wel.

§7.4 Zouten
Formules
Als je de formules van zouten met elkaar vergelijkt, dan zie je een belangrijke
overeenkomst. In de formule van een zout komen symbolen van metaalatomen
en niet-metaalatomen voor.

§7.4 Zouten
Ionen
Zouten kunnen in de vloeibare fase stroom
geleiden: ze moeten daarom wel uit geladen
deeltjes bestaan. Deze geladen deeltjes zijn ionen.
Zouten zijn opgebouwd uit positieve metaalionen
en negatieve niet-metaalionen. Maar hoe worden
die ionen dan gevormd?
In de afbeelding zie je de bouw van een
natriumatoom en een chlooratoom. In de buitenste
schil van het natriumatoom zit maar één elektron
dat gemakkelijk loskomt van het atoom, zoals je
zag bij het metaalrooster in paragraaf 2. Een atoom
chloor heeft in de buitenste schil ruimte voor een
extra elektron.

§7.4 Zouten
Ionen
Als je bij natrium nu chloorgas, Cl2 brengt, zal het chloor elektronen uit het
natrium op kunnen nemen. Hierbij ontstaan dan Na+-ionen en Cl--ionen. De
Na+- en de Cl--ionen trekken elkaar sterk aan en rangschikken zich nu in een
rooster. Dit rooster noem je een ionrooster. De ionen kunnen in de vaste fase
niet meer van hun plaats komen, maar in de vloeibare fase wel en dan stroom
geleiden.

§7.4 Zouten
Zouten in water
Zouten smelten en koken bij aanzienlijk hogere temperaturen dan moleculaire
stoffen. Dat komt doordat de elektrische aantrekkingskrachten tussen de
positieve ionen en de negatieve ionen in een zout zeer sterk zijn. Als gevolg van
deze sterke aantrekkingskrachten ontstaat een sterke binding tussen de
positieve ionen en de negatieve ionen. Deze binding noem je ionbinding. De
ionbinding is veel sterker dan de vanderwaalsbinding in moleculaire stoffen.
Als een zout oplost in water worden de ionbindingen verbroken. De ionen
omringen zich met watermoleculen. Oplossen van NaCl in water kun je als volgt
in een vergelijking weergeven:
NaCl (s) → Na+ (aq) + Cl- (aq)

Let op: je mag dus niet schrijven: NaCl (aq)! Het zout valt immers uit elkaar in
ionen zodra het in water komt.

§7.4 Zouten
Je kunt nu:
• De eigenschappen van zouten noemen;
• Zouten aan hun formule herkennen;
• Uitleggen wat ionen zijn en hoe deze worden gevormd;

• Duidelijk maken dat bij het oplossen van een zout losse ionen in het water
komen.

