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N2 O
Eén van de stoffen die bijdragen tot het broeikaseffect is distikstofmonooxide (N 2 O).
Volgens Binas-tabel 57 A is de vormingswarmte van N 2O(g) positief: +0,815·10 5 J mol –1 .
Dit betekent dat voor een bepaalde reactie waarbij distikstofmonooxide gevormd wordt
warmte moet worden toegevoerd. Bij de omgekeerde reactie komt dan warmte vrij. Toch
treedt die omgekeerde reactie niet op bij kamertemperatuur (298 K). Dit is te verklaren met
behulp van een energiediagram dat het verloop van die reactie weergeeft.
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Geef de vergelijking van de bedoelde vormingsreactie van N2 O.
Teken een energiediagram dat het verloop van de omgekeerde reactie van vraag 1 weergeeft
en leg aan de hand hiervan uit waarom deze omgekeerde reactie niet optreedt bij
kamertemperatuur.
Zet in het energiediagram onder andere:
• de formules van de beginstof(fen) en de eindstof(fen) op de juiste plaats;
• de waarde van de reactiewarmte van deze omgekeerde reactie.
Het massaspectrum van distikstofmonooxide is hieronder weergegeven.
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massaspectrum van N2O
De piek bij m/z = 30 en de veel kleinere piek bij m/z = 31 worden beide veroorzaakt door
ionen NO + . Er bestaan verschillende soorten ionen NO+ . Dit komt doordat er zowel van
zuurstof als van stikstof in de natuur meer dan één isotoop voorkomt. Met behulp van
Binas-tabel 25 kan worden nagegaan welke ionsoorten NO+ het piekje bij m/z = 31
veroorzaken.
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Geef van alle ionsoorten NO + die het piekje bij m/z = 31 veroorzaken, aan welke combinatie
van zuurstof- en stikstofisotopen erin aanwezig is.
Een molecuul distikstofmonooxide is lineair. Voor de volgorde van de drie atomen in een
molecuul distikstofmonooxide kunnen twee mogelijkheden worden bedacht: NNO en NON.
Met behulp van bovenstaand massaspectrum kan uitsluitsel worden verkregen welke van
beide mogelijkheden de juiste is.
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Leg aan de hand van bovenstaand massaspectrum uit of de volgorde van de atomen in een
distikstofmonooxide molecuul NNO dan wel NON is.
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Het gas distikstofmonooxide ontstaat onder andere bij een industrieel productieproces van
hexaandizuur. In dit proces wordt hexaandizuur bereid door cyclohexanol met
geconcentreerd salpeterzuur te laten reageren.
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Geef zowel van hexaandizuur als van cyclohexanol de structuurformule. Noteer je antwoord
als volgt:
hexaandizuur: …
cyclohexanol: …
Omdat distikstofmonooxide een broeikasgas is en als katalysator werkt bij de afbraak van
de ozonlaag, is de productie van hexaandizuur uit cyclohexanol en salpeterzuur uitvoerig
onderzocht.
Behalve bovenbedoelde reactie treden in de reactor tal van nevenreacties op, waarbij de
gassen CO, CO2 , N2 , NO en NO 2 ontstaan.
Om na te gaan hoeveel mol distikstofmonooxide wordt gevormd per mol omgezet
cyclohexanol liet men 0,10 mol cyclohexanol reageren met geconcentreerd salpeterzuur
totdat alle cyclohexanol was omgezet. Behalve hexaandizuur ontstond daarbij een
gasmengsel. Dit gasmengsel, dat dus bestaat uit de stoffen CO, CO 2, N 2, NO, NO2 en N 2O,
werd onderzocht.
Eerst werd het gasmengsel afgekoeld tot 90 K. Daarbij bleven twee stoffen (CO en N2 ) in
gasvorm over. Deze stoffen werden verwijderd.
De andere vier stoffen liet men weer verdampen en de volgende twee bewerkingen
ondergaan:
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Zuurstof wordt toegevoerd. Alle toegevoerde zuurstof reageert met alle aanwezige
NO tot NO2 . NO2 geeft een bruine kleur aan het gasmengsel. Als de kleur niet meer
donkerder wordt, stopt men met de toevoer van zuurstof.
Het gasmengsel wordt afgekoeld tot een bepaalde temperatuur.

Het volume van het dan nog aanwezige gas is 1,8 dm3 (omgerekend naar omstandigheden
waarbij V m = 24 dm3 mol–1).
Als bij de tweede bewerking het gasmengsel tot de juiste temperatuur wordt afgekoeld, kan
berekend worden hoeveel mol distikstofmonooxide per mol omgezet cyclohexanol ontstaat.
In onderstaande tabel staan gegevens die voor het onderzoek relevant zijn:
stof
kookpunt
1)
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N2
77 K

CO
82 K

NO
121 K

N2O
185 K

CO 2
195 K 1)

NO 2
294 K

sublimeert

Leg uit tussen welke grenzen de temperatuur na de tweede bewerking moet liggen.
Bereken hoeveel mol distikstofmonooxide per 1,0 mol omgezet cyclohexanol ontstaat.
Als men ook de hoeveelheid NO in het gasmengsel bepaalt, kan men tevens berekenen
hoeveel mol NO per mol omgezet cyclohexanol ontstaat.
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Leg uit welke meting men tijdens de eerste bewerking moet doen om de hoeveelheid NO in
het gasmengsel te bepalen.
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