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1. (Bio)brandstoffen

1.1 Inleiding

Door vergisten van koeienmest wordt een brandbaar gas gemaakt dat kan dienen als
vervanger van aardgas. Dit gebeurt in biogasinstallaties. Ook in de koeienmaag wordt
dit gas gemaakt. In dit hoofdstuk gaan we bekijken wat het brandbare bestanddeel
van biogas is. Verder gaan we onderzoeken wat nodig is voor een brand en wat het
verschil is tussen fossiele en alternatieve brandstoffen.

1.2 Fossiele brandstoffen, alkanen

Biogas bestaat voor een belangrijk deel uit methaan. De formule van methaan is CH4.
Aardgas bestaat voor ongeveer 80% uit methaan en voor 20% uit stikstof (N2). Aardgas
is een zogenoemde fossiele brandstof. Deze brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden
ontstaan toen planten- en dierenresten in de grond zijn samengeperst. De belangrijkste
fossiele brandstoffen zijn aardgas, steenkool en aardolie. Fossiele brandstoffen zijn niet
opnieuw te maken, op een gegeven moment zijn ze op.

Steenkool bestaat voor het grootste deel uit koolstof. Aardolie is een mengsel van veel
stoffen. De stoffen die in aardolie voorkomen, zijn koolwaterstoffen. Dit zijn
verbindingen waarvan de moleculen opgebouwd zijn uit koolstof- en waterstofatomen.
Methaan (CH4) is dus ook een koolwaterstof.

De eenvoudigste voorbeelden van koolwaterstoffen zijn de alkanen. Andere voorbeelden
van alkanen staan in de figuur hierna. In deze figuur staat na de naam eerst de
molecuulformule (bijvoorbeeld butaan = C4H10). Daarnaast staat de structuurformule.
De structuurformule geeft aan hoe de atomen in een molecuul aan elkaar zitten. Tussen
een C- en een H-atoom staat een streepje. Dit streepje geeft aan dat er een zogenoemde
atoombinding zit tussen deze twee atomen.
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Voorbeelden van alkanen.

Opdracht 1: Fossiele brandstof

Aardgas, aardolie en steenkool zijn fossiele brandstoffen.
Geef een vierde voorbeeld van een fossiele brandstof. Hiervoor kun je zoeken op internet.

Opdracht 2: Aantal bindingen

1. Hoeveel bindingen heeft een C-atoom?
2. Hoeveel bindingen heeft een H-atoom?

Opdracht 3: Methylbromide

Methylbromide is een giftig gas dat vroeger gebruikt werd om kassen te ontsmetten.
De formule is CH3Br. Een atoom broom kan één binding maken.
Geef de structuurformule van methylbromide.

1.3 Alkenen

Alkenen zijn stoffen waarbij in de moleculen een dubbele binding zit tussen twee
C-atomen. Het eenvoudigste alkeen is etheen. De molecuulformule van etheen is C2H4.
Andere voorbeelden staan in de figuur hierna. Verschillende alkenen dienen als grondstof
voor plastic.

Voorbeelden van alkenen. Alkenen hebben in het molecuul
een dubbele binding tussen twee C-atomen.
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Opdracht 4: Etheen

Etheen is een verbinding met de formule C2H4. Deze stof komt vrij als fruit aan het rijpen
is en zorgt ervoor dat ander fruit sneller gaat rijpen. In etheen zitten twee bindingen
tussen twee C-atomen. Dit heet een dubbele binding.
Geef de structuurformule van etheen.

Opdracht 5: 1,3-dichloorpropeen

1,3-dichloorpropeen (C3H4Cl2) is een middel dat tot maart 2009 gebruikt mocht worden
voor de ontsmetting van de bodem. Het middel is zeer effectief tegen aaltjes.
In een molecuul zitten de drie C-atomen op een rij. Tussen het eerste en het tweede
C-atomen zit een dubbele binding. Het eerste en het derde C-atoom is verbonden met
een Cl-atoom. Een Cl-atoom kan één binding vormen.
Geef de structuurformule van 1,3-dichloorpropeen.

1.4 Verbranding

Verbranding is een reactie met zuurstof. Soms wordt er onderscheid gemaakt tussen
verbranding (dit is met vuurverschijnselen) en oxidatie (zonder vuurverschijnselen). Dit
onderscheid wordt lang niet altijd gemaakt. De verbranding van voedsel in het lichaam
is zonder vuurverschijnselen.

Bij een verbranding ontstaan verbrandingsproducten. Als een molecuul van de brandstof
C-atomen bevat, worden deze met voldoende zuurstof verbrand tot moleculen CO2

(koolstofdioxide). H-atomen worden verband tot moleculen H2O en S-atomen worden
verbrand tot moleculen SO2 (zwaveldioxide)
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Voor een verbranding zijn drie voorwaarden nodig. Er moet brandstof zijn, zuurstof en
een bepaalde minimumtemperatuur. Deze minimumtemperatuur heet de
ontbrandingstemperatuur. De drie voorwaarden worden vaak weergegeven in de
branddriehoek. Het blussen van een brand berust op het wegnemen van een van de
brandvoorwaarden.

In de branddriehoek staan de voorwaarden van een brand
aangegeven.

Opdracht 6: Jeugdbrandweer

In een filmpje over de jeugdbrandweer worden de drie brandvoorwaarden
gedemonstreerd. Ga naar www.xactgroen.nl. Klik op ‘Hulpmiddelen’. Ga naar het juiste
boek en de juiste opdracht. Bekijk het filmpje en beantwoord de volgende vragen.
1. Waarom gaat het waxinelichtje uit als er een glas overheen wordt geplaatst?
2. Welke brandvoorwaarde wordt weggenomen als de gaskraan van een gastoestel

wordt dichtgedraaid?
3. Welke brandvoorwaarde wordt weggenomen als er water op het gesmolten kaarsvet

wordt gedruppeld?

Opdracht 7: Blussen

1. Bij een bosbrand worden soms bomen gekapt en weggesleept. Welke
brandvoorwaarde wordt hiermee weggenomen?

2. Welke brandvoorwaarde wordt weggenomen als je een lucifer uitblaast?
3. Een brand in een benzinestation wordt vaak met schuim gedoofd. Welke

brandvoorwaarde wordt hiermee weggenomen?

Proef 1: Blussen alcoholbrand
Dit is een demonstratieproef.
De docent doet een propje watten met wat alcohol in een porseleinen schaaltje. Hij
steekt de alcohol aan. Vervolgens blust hij de brand door er water bij te spuiten.
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Opdracht 8: Blussen alcoholbrand

Hoe komt het dat de alcoholbrand uitgaat als de docent er water bij spuit?

Proef 2: Blussen benzinebrand
Dit is een demonstratieproef.
De docent doet een propje watten met wat wasbenzine in een porseleinen schaaltje.
Hij steekt de wasbenzine aan. Daarna probeert hij de brand te blussen met water.
Dit zal niet lukken. Hij blust de brand door een deksel op het porseleinen schaaltje
te leggen.

Opdracht 9: Blussen benzinebrand

1. Leg uit dat de benzinebrand niet geblust kan worden met water.
2. Door het wegnemen van welke brandvoorwaarde wordt de benzinebrand wel

gedoofd?

Proef 3: Vlam in de pan
Dit is een demonstratieproef.
Waarschuwing: deze proef buiten uitvoeren. De docent verhit kaarsvet (of frituurvet)
in een koekenpan. Als het vet heet genoeg is, steekt hij het aan. Als hij de brand
probeert te blussen door er water bij te spuiten, ontstaat er een steekvlam. Hij dooft
de brand door voorzichtig een deksel op de pan te doen.

Opdracht 10: Vlam in de pan

1. Leg uit dat er een steekvlam ontstaat als er water bij het brandende vet komt.
2. Door het wegnemen van welke brandvoorwaarde wordt de vetbrand gedoofd?
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Proef 4: Aantonen verbrandingsproducten
Dit is een demonstratieproef.
De docent bouwt de volgende opstelling. Hij steekt de vlam van de bunsenbrander
aan en leidt de ontstane gassen over wit kopersulfaat en door helder kalkwater.

Aantonen verbrandingsproducten van aardgas.

Opdracht 11: Verbrandingsproducten aardgas

1. Wat wordt de kleur van het witte kopersulfaat?
2. Welke stof is daarmee aangetoond?
3. Wat gebeurt er met het kalkwater?
4. Welke stof is daarmee aangetoond?

1.5 Opstellen van een reactievergelijking

Verbranden is een reactie met zuurstof. Het hoofdbestanddeel van aardgas is methaan.
Als methaan verbrandt, ontstaan er koolstofdioxide en waterdamp. Chemici geven dit
weer in een zogenoemde reactievergelijking, waarin de formules van de stoffen staan
vermeld:
methaan = CH4, zuurstof = O2, koolstofdioxide = CO2, water = H2O.

De stoffen die in het begin aanwezig zijn, heten de beginstoffen. Hier zijn dat CH4 en
O2. De stoffen die ontstaan, zijn de reactieproducten. Hier zijn dat CO2 en H2O. In een
reactievergelijking worden de beginstoffen vooraan gezet. Dan komt er een reactiepijl
die aangeeft dat er een chemische reactie heeft plaatsgevonden. Na de reactiepijl staan
de reactieproducten.
Voor de verbranding van methaan zou het er als volgt uitzien:
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Als deze vergelijking met tekeningetjes wordt weggegeven, is te zien dat er nog iets
niet klopt:

Links staan vier waterstofatomen en rechts staan er maar twee. Het aantal
zuurstofatomen klopt ook niet. Links staan er twee en rechts staan er drie. De vergelijking
moet nog kloppend gemaakt worden. Na enig gepuzzel ontstaat de volgende tekening.

Nu klopt het aantal koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen links en rechts. De kloppend
gemaakte vergelijking is dan:

Het getal voor de molecuulformule is de coëfficiënt. De coëfficiënt geeft aan hoeveel
moleculen er zijn. Het kleine getal rechtsonder bij een formule is de index. Dit getal
geeft aan hoeveel atomen er in een molecuul zijn. Zowel de coëfficiënt 1 als de index
1 wordt altijd weggelaten.
De formule C1H4 is dus fout, het moet CH4 zijn.

De regels voor het kloppend maken van een reactievergelijking zijn als volgt:
1. Voor de pijl staan de formules van de beginstoffen, na de pijl de formules van de

reactieproducten.
2. Van elke atoomsoort moeten er voor de reactiepijl net zo veel atomen voorkomen

als na de reactiepijl. Als er voor de pijl zes H-atomen staan, moeten er na de pijl ook
zes H-atomen staan.

3. Het aantal atomen mag alleen kloppend gemaakt worden door de coëfficiënten te
veranderen, een index mag niet veranderen.

4. De coëfficiënten moeten zo klein mogelijk zijn, de coëfficiënt 1 wordt weggelaten.
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Opdracht 12: Vergelijking

Leg uit waarom de volgende vergelijkingen fout zijn:

1.6 Kloppend maken van een
reactievergelijking

Propaan is een brandstof die op veel plaatsen op de aarde gebruikt wordt. De formule
is C3H8. Bij verbranding ontstaan er koolstofdioxide en water. De niet-kloppende
vergelijking is:

Stap 1: Maak eerst de C-atomen kloppend.
Links staan 3 C-atomen in C3H8, zet rechts een 3 voor de CO2-moleculen:

Stap 2: Maak dan de H-atomen kloppend.
Links staan 8 H-atomen, zet rechts een 4 voor de H2O-moleculen:

Stap 3: Maak tot slot de O-atomen kloppend.
Rechts staan 3 × 2 = 6 O-atomen (in de CO2-moleculen) en 4 O-atomen (in de
H2O-moleculen). Samen zijn dit 10 O-atomen.
Links moeten dan 5 O2-moleculen staan en de vergelijking is:
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De verbranding van propaan weergegeven in molecuultekeningen.

Opdracht 13: Reactievergelijkingen kloppend maken

Maak de volgende reactievergelijkingen kloppend.

1.7 Volledige en onvolledige verbranding

Alle koolwaterstoffen kunnen verbranden. Bij volledige verbranding ontstaan water en
kooldioxide. Volledige verbranding geeft een blauwe of kleurloze vlam.
Bij onvolledige verbranding ontstaat ook water, maar daarnaast roet (formule: C, roet
is een vorm van koolstof) en/of het zeer giftige koolmonoxide (formule: CO, volledige
naam: koolstofmonoxide). Bij een onvolledige verbranding is er een gele vlam doordat
de roetdeeltjes opgloeien in de vlam. Onvolledige verbranding vindt plaats als er te
weinig zuurstof aanwezig is, meestal als gevolg van gebrek aan ventilatie. Elk jaar
sterven er in Nederland acht tot twaalf mensen door koolmonoxidevergiftiging.

Opdracht 14: Onvolledige verbranding

1. Geef de reactievergelijking van de onvolledige verbranding van methaan waarbij
roet (koolstof) ontstaat.

2. Geef de reactievergelijking van de onvolledige verbranding van methaan waarbij
koolmonoxide ontstaat.
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1.8 Alternatieve brandstoffen – biogas

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt er extra koolstofdioxide (CO2) in de
lucht. Deze extra CO2 versterkt het broeikaseffect. Overdag warmt de aarde op en deze
moet ’s nachts weer afkoelen. Broeikasgassen als CO2 houden de warmtestraling tegen
waardoor de aarde ’s nachts niet meer goed kan afkoelen.

Er zijn twee redenen dat men op zoek is naar alternatieve brandstoffen. De hoeveelheid
fossiele brandstoffen is niet oneindig, op een gegeven moment zijn ze op. Daarnaast
versterkt verbranding van fossiele brandstoffen het broeikaseffect, en men zoekt naar
brandstoffen die dit niet doen. Alternatieve brandstoffen zijn alle brandstoffen die
geen fossiele brandstoffen zijn. Veel van deze alternatieve brandstoffen worden
gewonnen uit biologische materialen. Omdat planten eerst CO2 uit de lucht halen voor
de fotosynthese, stoten biobrandstoffen netto minder CO2 uit dan fossiele brandstoffen.
Voorbeelden zijn biogas, bioalcohol en biodiesel.

Biogas wordt vooral gemaakt door organisch afvalmateriaal als mest, rioolslib of huisvuil
te laten vergisten. Hierbij ontstaat onder andere methaan, wat gebruikt kan worden
in elektriciteitscentrales en in huishoudens. Een voorbeeld is de biogascentrale Eco Zathe
bij Leeuwarden. Het biogas voor deze centrale komt van een proefboerderij in Goutum.
Door vergisting van koeienmest met maïs en afval uit de voedingsindustrie ontstaat het
biogas.

De biogascentrale Eco Zathe bij Leeuwarden.

Opdracht 15: Fotosynthese

Tijdens de fotosynthese reageren water (H2O) en koolstofdioxide (CO2) met elkaar tot
glucose en zuurstof (O2).
1. Geef de reactievergelijking van de fotosynthese.
2. Wat is er, behalve water en koolstofdioxide, nog meer nodig om de fotosynthese

te laten verlopen?
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Opdracht 16: Verbranding van biogas

Biogas bestaat voor een groot deel uit methaan (CH4). Als dit verbrandt, ontstaan er
koolstofdioxide (CO2) en water (H2). Behalve methaan bevat biogas vaak ook nog ethaan
(C2H6).
Geef de vergelijking van de volledige verbranding van ethaan.

Opdracht 17: Broeikaseffect

Leg uit dat biobrandstoffen in theorie niet bijdragen aan het broeikaseffect.

1.9 Alternatieve brandstoffen – bioalcohol

Bioalcohol of bio-ethanol wordt gemaakt door suiker te laten vergisten. Deze suikers
kunnen afkomstig zijn uit suikerriet of suikerbieten (melasse vanuit een suikerfabriek).
Zetmeel uit maïs, granen of aardappelen kan ook worden omgezet in suiker, dat daarna
kan worden vergist tot bioalcohol. Tijdens de gisting zetten gistcellen suiker (sacharose,
C12H22O11) met water om in druivensuiker (glucose, C6H12O6). Vervolgens zetten de
gistcellen de glucose om in alcohol (C2H6O) en koolstofdioxide.

Gistcellen groeien in een suikeroplossing, de suiker is hun voeding. De alcohol die ze
maken, is een afscheidingsproduct. Als de concentratie alcohol ongeveer 15% is, kunnen
de gistcellen niet meer leven. Een alcoholoplossing van 15% wil niet branden. Door
destilleren ontstaat een oplossing met een hogere concentratie alcohol. Na een paar
keer destilleren is het mogelijk om bijna 100% alcohol te krijgen.

In de Verenigde Staten wordt
bioalcohol gemaakt uit maïs.

Alcohol is prima te gebruiken als brandstof voor
benzineauto’s. In Brazilië rijden al tientallen jaren veel
auto’s op een mengsel van benzine en alcohol. Dit
mengsel wordt gasohol genoemd. Ook in de Verenigde
Staten en in Duitsland rijden tegenwoordig auto’s op
een mengsel van benzine en alcohol.
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