
 

Continue

https://cctraff.ru/wb?keyword=alkanen%20structuurformule%20oefenen


Alkanen structuurformule oefenen

ga naar de belangrijkste inhoud naar resultaten Download leermateriaal (9) Interactieve oefening (1) App of software (1) Docent (8) Student (2) Andere (1) Wiskunde - Wetenschap - Technologie - STEM - STEM ( 1) Leraar (Leraar) (9) Student (9) Student (9) student (9) student (9) student) (9) 10) BY (2) BY-NC (2) BY-NC-ND (4) BY-NC-SA (1) Gratis (10) Niet
gratis (1) Engels (10) Engels (1) Zie ook 0 resultaten in andere Sorttalen : Relevantie | Datum | Score Toon meer zoekresultaten (1) ga naar de hoofdinhoud, ga naar resultaten Leermateriaal downloaden (8) Website (2) Video (1) Docent (9) Organisatie (1) Andere (1) Leraar (leraar) (10) Student (student) (6) BY-NC (2) BY-NC-ND (2) BY-NC-SA (2) Engels
(10) Engels (1) Zie ook 0 resultaten in andere talen: Relevantie | Datum | Score Toon extra zoekresultaten (1) Het benoemen van stoffen is zeer systematisch en uitgelegd aan de hand van de onderstaande voorbeelden. In Binas T 66 kun je ook de naamgeving vinden en dat kun je altijd gebruiken als naslagwerk Je hebt nu geleerd alkalisch te benoemen
met zijgroepen, maar soms zitten dezelfde zijgroepen er meerdere keren in en dan moeten we dat natuurlijk vermelden. Dit gebeurt met behulp van het extra voorvoegsel di, drie, tetra, enz. Tot nu toe heb je geoefend met het benoemen van een alkana, nu gaan we naar Alkenen. Dit zijn onvermoeide moleculen met c=c binding. De naamgeving is ook
hetzelfde als voor alkanen Verder leren over koolwaterstoffen Introductie De meeste van de stoffen die we kennen bevatten atoomtype koolstof. De vorm van chemie die deze stoffen bestudeert wordt koolstofchemie (of organische chemie) genoemd. Olie Veel koolstofverbindingen bestaan uit olie. Olie is een van de fossiele brandstoffen, evenals steenkool en
aardgas. De olie kwam van plantenresten die al miljoenen jaren onder grote druk stonden. Het bestaat uit veel verschillende stoffen, deze stoffen bestaan bijna uitsluitend uit koolstof- en waterstofatomen. Ze heten koolwaterstoffen. Om de verschillende stoffen in de olie goed te kunnen gebruiken, moeten de stoffen van elkaar worden gescheiden. Dit wordt
uitgevoerd door fractionele distillatie. Verwarm in het geval van distillatie de olie voor en pomp de destillatiekolom. Aangezien distillatie is gebaseerd op het verschil op het kookpunt, worden kleine moleculen aan de bovenkant van de distillatiekolom moleculen aan de onderkant van de kolom zoals weergegeven in figuur 1. Figuur 1 Enkele bekende
aardoliefracties met kookbaan (Tk in ºC) en samenstelling (catomen per molecuul) zijn: - gas (LPG, vloeibaar patrouillegas) Tk &lt; 20 C1 – C4 - lichte benzine 20 &lt; Tk &lt; 100 C5 – C6 – diesel 100 &lt; Tk &lt; 10 1 50 C6 - C12 - Kerosine 150 &lt; Tk &lt; 250 C9 - C16 - Gasolie 250 &lt; Tk &lt; 370 C15 - C25 - Rest 370 &lt; Tk C25 en Hogere Kraken Stoffen ,
die afkomstig zijn van een distillatiekolom aan de onderkant, zeer groot zijn, moeten deze stoffen verder worden verwerkt om te werken aan geschikte stoffen die in de industrie kunnen worden gebruikt. Deze grote stoffen moeten kleiner zijn, dit proces heet kraken. Barsten vindt plaats bij een hoge temperatuur, in aanwezigheid van een katalysator is er een
ontbindingsreactie. Verschillende C-C banden zijn verbroken. Op deze manier worden kleinere koolwaterstoffen gevormd. Samenhang Het begrip samenhang is al terug te vinden in hoofdstuk 1. Het aantal bindende opties dat een atoomsoort heeft, wordt de samenhang van de atoomsoort genoemd. Samenhang komt altijd overeen met het aantal
bindingsdempsen in de structuurformule. De meest voorkomende samenhangen zijn te vinden in tabel 1.1.
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