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BASISGROOTHEDEN EN EENHEDEN
Herhaling

Massa

• Atoomniveau

• Absolute atoommassa m in kg, g of u

• Relatieve atoommassa Ar geen eenheden

Opzoeken in tabellen 

• Moleculeniveau

• Absolute moleculemassa m in kg, g, u 

• Relatieve moleculemassa Mr Geen eenheden

Optellen van absolute en relatieve atoommassa's

Mol

u

m
A atoom

r 

u

m
M molecule

r 

u = 1,67.10-27 kg

1 mol = 6,02 x 1023 deeltjes = NA deeltjes met NA constante van Avogadro in mol-1

Molaire massa M =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛 𝑔

ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑙

1 mol gas bij 0 °C en 1,013 x 105 Pa          22,42 l = 0,02242 m³
3



BASISGROOTHEDEN EN EENHEDEN: 

OEFENINGEN

1. Vul volgende tabel aan

Grootheid Symbool Eenheden HCl NH4
+

Absolute deeltjesmassa m kg, g of u ... ? ... ?

Relatieve deeltjesmassa Ar, Mr - ... ? ... ?

Molaire massa/molmassa M g/mol ... ? ... ?

Tip: voor ionmassa’s neemt men de atoommassa’s van de aanwezige atomen en 
houdt men GEEN rekening met de afgestane of opgenomen elektronen, omdat 
de massa van deze elektronen toch verwaarloosbaar is
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BEREKENING VAN HET AANTAL MOL

Aantal mol is de verhouding van de massa (in g) en de molaire massa (in g/mol)

Aantal mol gas is de verhouding het volume gas (in l) en 

het molvolume (22,42 l/mol in n.o.)

Aantal mol is de verhouding van het aantal deeltjes en 

de constante van Avogadro (6,02.1023 1/mol)
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BEREKENING VAN HET AANTAL MOL: 

OEFENINGEN

1. Vul volgende formules aan, vermeld de eenheden van de grootheden.

2. Hoeveel mol NaCl is er aanwezig in 100 g NaCl? 

3. Hoeveel mol  O2 is er aanwezig in 6 l O2 onder normale omstandigheden? 

4. Hoeveel mol is 20.1020 moleculen water? 

... V N
n

M ... ...
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BEREKENINGEN IN NIET-NORMALE

OMSTANDIGHEDEN

p. V = n. R. T
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Normale omstandigheden

• Temperatuur : 0 °C (273,15 K)

• Druk: 101325 Pa = 1,01325 bar = 1 atm

• 1 mol gas  22,42 l

Niet-normale omstandigheden: Universele gaswet

n: aantal mol

R: universele gasconstante  R = 8,31 J/(mol.K)

T: temperatuur; [T] = K (kelvin) T (in K)  = T (in °C) + 273,15

V: volume;  [V] = m³  V (in m³) = V (in l) / 1000

p: druk;  [p] = Pa (pascal)  p (in Pa) = p (in bar) x 100 000



BEREKENINGEN IN NIET-NORMALE

OMSTANDIGHEDEN: OEFENINGEN

1. Hoeveel m³ is 10 l?

2. Hoeveel K is 20 °C?

3. Hoeveel Pa is 2 bar?

4. Bereken het volume van 1 mol O2 bij 0 °C en 101300 Pa?

5. Vergelijk het volume 1 mol O2 bij 20 °C en 2 bar met dit van oefening 4?

6. Leid de universele gasconstante af als je weet dat 1 mol gas bij 0 °C en

1,013 bar 22,42 l inneemt.
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BEREKENINGEN IN NIET-NORMALE

OMSTANDIGHEDEN: OEFENINGEN

7. Waar of niet waar?

1. Bij stijgende temperatuur en gelijkblijvende druk neemt het gas 

minder volume in.

2. Bij stijgende druk en gelijkblijvende temperatuur neemt een gas 

minder volume in.

3. Wanneer een gas bij gelijkblijvende druk compacter gemaakt

wordt, neemt de temperatuur van het gas toe.
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OPLOSSINGEN
Hoeveelheid opgeloste stof (in mol) per liter oplossing

= Molaire concentratie (molariteit)

Concentratie c = n/V (in mol/l)

n = aantal mol (in mol)

V = volume oplossing (in l)

• Voorbeelden van oplossingen

• Suiker in water

• Zout in water

• ...
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OPLOSSINGEN: OEFENINGEN

1. Wat is de molaire concentratie van:

1. 1,00 mol NaOH in 5,000 l water (H2O).

2. 12,04 x 1024 moleculen NaCl in 1 l water (H2O).
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BEREKENINGEN MET 

REACTIEVERGELIJKINGEN 

Reactievergelijking 

Verhouding waarin de deeltjes met elkaar reageren of gevormd worden

Voorbeeld

Zn            +     2 HCl  ZnCl2 +      H2

Hoeveel gram HCl is er nodig om 5,000 g zink volledig te laten weg reageren? 
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BEREKENINGEN MET 

REACTIEVERGELIJKINGEN 

Reactievergelijking 

Verhouding waarin de deeltjes met elkaar reageren of gevormd worden

Voorbeeld

Zn            +     2 HCl  ZnCl2 +      H2

1 mol 2 mol 1 mol      1 mol

65,5 g       73 g 136,5 g 2 g of 22,42 l

Hoeveel g HCl is er nodig om 5 g zink volledig te laten weg reageren? 

5 g      5,6 g

x 
𝟓

𝟔𝟓.𝟓
x 

𝟓

𝟔𝟓.𝟓
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BEREKENINGEN MET 

REACTIEVERGELIJKINGEN: 

OEFENINGEN

1. Bereken hoeveel g er respectievelijk aan koolstof (C) en zuurstof (O2) nodig is om 44 g 

CO2 te vormen.

Tip: Noteer eerst de stoichiometrische reactievergelijking en vervolgens met hoeveel mol 

44 g CO2 overeenstemt.
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HERHALINGSOEFENINGEN

VRAAG 1: Wat is de massa in g van 2,5 mol aluminium?

VRAAG 2: Hoeveel mol zit er in 454 g zwavel?

VRAAG 3: Wat is de massa (in g) van

1. 5,00 mol O2

2. 2,000 mol NaOH

3. 3,0 mol NO2
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HERHALINGSOEFENINGEN

VRAAG 3: Hoeveelheid stof

Een regendruppel bevat ongeveer 0,05 g water en dus

• Hoeveel moleculen water?

• Hoeveel atomen O?

VRAAG 4: Hoeveelheid stof

Vinylchloride CH2CHCl (chlooretheen) vormt de basis van verschillende 

belangrijke plastics (PVC = polyvinylchloride) en vezels

A. Bepaal de molaire massa van vinylchloride.

B. Hoeveel g koolstof zitten er in 454 g vinylchloride? 
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Los de volgende oefeningen op.

1. Begin met 1, 3, 7, 9, 13, 14 

2. (indien niet gespecifieerd, gassen onder normale omstandigheden)

1. Wat is de massa van 5 mol water?

2. Hoeveel mol NaCl is er aanwezig in 100 g NaCl?

3. Hoeveel mol O2 is er aanwezig in 6 liter O2?

4. Welk volume neemt 2 mol N2 in?

5. Hoeveel mol is 20.1020 moleculen water?

6. Hoeveel moleculen zijn er aanwezig in 30 mol zwavelzuur? 

7. Hoeveel gram is 3,00 liter CO?

8. Wat is het volume van 3 g O2?
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HERHALINGSOEFENINGEN

9. Hoeveel deeltjes zijn er in 3,000 g HCl aanwezig?

10. Wat is de massa van 12,04 . 1023 moleculen water ?

11. Hoeveel moleculen zijn er in 10 liter N2 aanwezig?

12. Wat is het volume van 12,04.1023 moleculen zuurstof?

13. Een ballon met zuurstofgas gevuld, heeft een volume van 20 liter.

Wat is het volume van de ballon bij 35 °C en 150 000 Pa?

14. Wat is het volume van 50 g stikstofgas bij 250 °C  en 100 000 Pa?

15. Bereken de dichtheid (in g/l) van N2.

16. Men lost 80 g NaOH op in 4,0 liter water.

Bereken de molaire concentratie van NaOH in de oplossing.
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