Definitie
In deze workshop kijken we naar 3 begrippen. Massa, Volume en Mol. Laten we eerst
eens kijken wat deze begrippen nu precies inhouden.
Massa

In je tabellenboek vindt je dat de SI eenheid van massa (Grootheid) is kg. Vaak wordt
dit in de volksmond vaak gewicht genoemd. Maar in je tabellenboek kan je vinden dat
de eenheid van gewicht Newton is (ongeveer 10 x zo veel als kg).

Het mannetje in de afbeelding weegt dus geen 78 kg, maar
ongeveer 780 N. (helaas de schaalverdeling gaat maar tot 100).

Volume
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In je tabellenboek vindt je dat de SI eenheid van volume (Grootheid) is m³ (kubieke
meter). Ook wordt voor volume ook wel eens het woord inhoud gebruikt.

Mol
Mol is een andere aanduiding voor hoeveelheid. Het gaat hier om het aantal deeltjes. 1
mol is 6,02214 x 10²³. Dit getal wordt ook de constante van Avogadro genoemd.

De deeltjes kunnen moleculen of atomen, maar ook ionen of sub-atomaire deeltjes zijn,
zoals elektronen.

Natriumchloride (keukenzout) is een zout dat uit
natrium- en chloride-ionen bestaat, met formule
NaCl. Eén mol natriumchloride bevat dan ook één
mol natriumionen en één mol chloride-ionen

Omrekenen
Omdat al deze begrippen vaak voorkomen, dien je deze gegevens makkelijk te kunnen
omrekenen. We lopen even langs hoe je dat nu moet doen.
Het omrekenen van Volume naar Massa
Als het goed is heb je dit al eens in de les gehad. Het betreft dus een herhaling. Om van
het Volume naar de Massa om te kunnen rekenen heb je de soortelijke massa, ook wel
dichtheid genoemd (ρ ; lees Rhoo), nodig.
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De eenheid van soortelijke massa is kg/m³. Je kunt uit die eenheid gelijk een formule
bepalen. Zo is kg een eenheid van Massa en m³ de eenheid van Volume.

Zo is de dichtheid van water 997,04 kg/m³. Als
ik het zou omrekenen naar kg/dm³ is dat dus
0,997 kg/ dm³. Aangezien 1 dm³ gelijk is aan 1
liter kan ik dus zeggen dat 1 liter water ongeveer
1 kg massa heeft.

Het omrekenen van gram naar mol
Om van gram (of kilogram) om te rekenen naar Mol hebben we de molaire massa nodig.
Deze kan je vinden je bepalen met behulp van het periodieke systeem der elementen
(tabellenboek).
Het periodieke systeem bestaat uit blokjes.
Elk blokje is een element. In elk blokje staat om welk element het gaat
en de bijbehorende massa in u. In het geval van het element Zuurstof
(Selenium) weegt 1 atoom 78,96 u.
Je zou ook kunnen zeggen dat 1 mol Selenium 78,96 gram weegt.

Laten we dat eens bekijken aan de hand van een voorbeeld. We willen de molaire
massa van water weten (anders gezegd, hoeveel weegt 1 mol water).

We hebben eerder berekend dat 1 liter water een
massa heeft van 1kg. Dat is dus 1000 gram.
We weten nu dat 1 mol water een massa heeft
van 18 gram.
We kunnen dus berekenen dat 1000 gram
hetzelfde is als 1000/18 = 55,6 Mol water.
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De molecuulformule van water is H₂O.
De molecuul bevat dus 2 H-atomen en 1 O-atoom.
De molaire massa van O = 16 u.
De molaire massa van H = 1 u.
Ik heb in water 1 deeltje O (van 1u) en 2 deeltjes H (van 1u per stuk)
De totale molecuul weegt dus 16 + 1 + 1 = 18u.
1 Mol water heeft dus een massa van 18 gram.
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Extra
Er zijn nog enkele zaken die toch prettig zijn om bij deze workshop te vernoemen.
Molariteit
De concentratie van een opgeloste stof in water wordt vaak uitgedrukt in gram per liter
(g/liter). Een mee gebruikte notatie voor de concentratie is de molariteit, het aantal
mol per liter oplossing.
Je kunt de molariteit berekenen met

Molair volume (Vm)
Bij standaardtemperatuur en standaard absolute druk (1 bar) heeft 1 mol van een gas
altijd, ongeacht het soort gas, hetzelfde volume.
 Bij
 Bij
 Bij

0°C (273K) is dat namelijk 22,4 liter/mol
25°C (298K) is dat namelijk 24,5 liter/mol
27°C (300K) is dat namelijk 25,0 liter/mol
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Totaaloverzicht

Procenten: Massa, Volume en Mol
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Deze workshop heet Procenten: Massa, Volume en Mol. We hebben het echter nog
helemaal niet over die procenten gehad. Dit hebben we bewust helemaal op het einde
gezet. Het maakt immers niet uit waarmee je rekent als je iets in procenten wilt
uitdrukken. Of dit nu in massaprocenten of volumeprocenten moet, de berekeneing is
precies hetzelfde.

