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GT-0174-a-21-1-o

Examen VMBO-GL en TL 

2021 
 
 
 

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 

Gebruik zo nodig het informatieboekje Binas vmbo kgt. 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 25 mei

13.30 - 15.30 uur

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Rood-wit-blauw 
 
Tijdens een open dag staan in het scheikundelokaal drie bekerglazen 
klaar. Elk bekerglas bevat een oplossing van een andere stof: 
fenolftaleïen, lood(II)nitraat of koper(II)sulfaat. Okke mag aan elk van de 
bekerglazen een kleurloze oplossing van ammoniak toevoegen, waardoor 
steeds een kleurverandering plaatsvindt. In de tabel hieronder is 
weergegeven welke kleur ontstaat. 
 

bekerglas inhoud:  
water met … 

voor toevoegen van 
ammoniakoplossing 

na toevoegen van 
ammoniakoplossing 

1 fenolftaleïen kleurloos en helder lichtpaars en helder 
2 lood(II)nitraat kleurloos en helder wit en troebel 
3 koper(II)sulfaat lichtblauw en helder donkerblauw en helder 

 
 

1p 1 Wat is de notatie van een oplossing van ammoniak?  
A NH3 (aq) 
B NH3 (l) 
C NH4

+ (aq) 
D NH4

+ (l) 
 

1p 2 Na toevoeging van de ammoniakoplossing ontstaat een nieuw mengsel. 
In welk(e) van de bekerglazen is dit nieuwe mengsel een oplossing?  
A alleen in bekerglas 1 
B alleen in bekerglas 2 
C alleen in bekerglas 3 
D in de bekerglazen 1 en 2 
E in de bekerglazen 1 en 3 
F in de bekerglazen 2 en 3 
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1p 3 Wat betekent de II in de namen lood(II)nitraat en koper(II)sulfaat?  
A De coëfficiënt van de positieve ionen is 2. 
B De index van de negatieve ionen is 2. 
C De lading van de metaalionen is 2+. 
D De stoffen bevatten 2 ionsoorten. 
 

1p 4 Uit de kleurverandering die optreedt in bekerglas 1 blijkt dat ammoniak 
een bepaalde eigenschap heeft. 
Welke eigenschap is dat?  
A Ammoniak is een base. 
B Ammoniak is een gas. 
C Ammoniak is een vloeistof. 
D Ammoniak is een zuur. 
 
 
De verandering in bekerglas 2 is het gevolg van een reactie waarbij onder 
meer lood(II)hydroxide ontstaat. 
 
 

1p 5 Geef de formule van het negatieve ionsoort dat aanwezig is in 
lood(II)hydroxide.  
 

1p 6 Voorafgaand aan het toevoegen van de ammoniakoplossing is de 
oplossing in bekerglas 3 lichtblauw van kleur.  
Door welke deeltjes wordt deze lichtblauwe kleur veroorzaakt?  
A koperatomen 
B koperionen   
C kopermoleculen 
D sulfaatatomen 
E sulfaationen 
F sulfaatmoleculen 
 

1p 7 "Jammer dat de vloeistof in het eerste bekerglas geen rode kleur heeft," 
zegt Okke, "anders is het net de Nederlandse vlag." De docent stelt dat in 
dat geval geen fenolftaleïen, maar een andere indicator in bekerglas 1 
zou moeten worden gebruikt. 
 Geef aan welke indicator in bekerglas 1 wel dit rode resultaat zou 

geven. Maak gebruik van Binas-tabel 36.  
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Kunst met staalwol 
 
Een vmbo-afdeling Grafimedia heeft een fotoproject 1 
met de naam 'Lightpainting'. Leerlingen vullen een 2 
garde met staalwol en maken de garde vast aan een 3 
ketting. Vervolgens houden ze een batterij tegen de 4 
staalwol, zodat kortsluiting ontstaat. Hierdoor begint 5 
de staalwol te gloeien (zachtjes te branden). Door de 6 
garde met brandende staalwol aan de ketting rond te 7 
slingeren, kunnen daarvan kunstzinnige foto's worden 8 
gemaakt. Het kunstzinnige effect op de foto (zie de 9 
afbeelding hiernaast) wordt onder meer veroorzaakt door 10 
het ontstaan van wegvliegende gloeiende vaste deeltjes.11 
 
 
 

1p 8 Door kortsluiting van de batterij wordt aan een verbrandingsvoorwaarde 
voldaan (regels 4 tot en met 6). 
Welke verbrandingsvoorwaarde is dit?    
A aanwezigheid van brandstof 
B aanwezigheid van zuurstof 
C voldoende hoge temperatuur  
D voldoende volume  
 

1p 9 Hoe worden de gloeiende vaste deeltjes (regel 11) genoemd?  
A rook 
B vlammen 
C vonken  
 

1p 10 Door de garde harder rond te slingeren wordt het gloeien feller.  
Hieronder staan drie redenen voor dit fellere gloeien.  
a De reactie versnelt. 
b De temperatuur gaat omhoog. 
c Er komt meer zuurstof bij de staalwol. 
Wat is de juiste volgorde waarin deze redenen een rol spelen? 
A a-b-c-a 
B b-a-c-a 
C c-a-b-a 
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Staalwol bestaat voornamelijk uit dunne staaldraadjes en is grijs van 
kleur. Staal is een legering, die voornamelijk uit ijzer bestaat.  
Wanneer het branden is gestopt, heeft de vaste stof in de garde een 
zwarte kleur gekregen. Deze zwarte stof bestaat vooral uit magnetiet, dat 
kan worden weergegeven met de formule Fe3O4.  
 
 

1p 11 Staal bevat behalve ijzer en koolstof nog een andere stof. 
 Geef de naam van deze stof.  
 

3p 12 Geef de vergelijking van de verbranding van ijzer tot magnetiet. Vermeld 
ook de toestandsaanduidingen. 
 

1p 13 Magnetiet heeft andere stofeigenschappen dan staalwol.  
Een daarvan is de kleur. 
 Geef nog een stofeigenschap waarin deze stoffen verschillen. 
 

1p 14 In magnetiet komen twee soorten ijzerionen voor: Fe2+ en Fe3+. 
Wat is de verhouding Fe2+ : Fe3+ in Fe3O4?  
A 1 : 2 
B 2 : 1 
C 2 : 3 
D 3 : 2 
E 3 : 4 
F 4 : 3 
 

2p 15 Bereken het massapercentage ijzer in Fe3O4.  
Gebruik voor Fe3O4 de massa 231,4 (u). 
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Grafeen 
 
In 2010 werd een Nobelprijs uitgereikt voor de ontdekking van grafeen.  
Dit materiaal bestaat slechts uit één laag koolstofatomen. Het is ongeveer 
tweehonderd keer sterker dan staal en geleidt stroom supergoed. 
In een laboratorium in China is een proces ontwikkeld om grafeen (C) te 
maken uit calciumcarbonaat en magnesium. Deze beginstoffen worden in 
een oven verhit tot 850 °C. Daarbij vindt de volgende reactie plaats: 
 
CaCO3  +  2 Mg  →  CaO  +  2 MgO  +  C  (reactie 1) 
 
Om het grafeen te verkrijgen worden de bijproducten die ontstaan bij 
reactie 1 verwijderd door een oplossing van een zuur toe te voegen.  
De reactie van de bijproducten met het zuur kan als volgt worden 
weergegeven: 
 
CaO  +  MgO  +  4 H+  →  Ca2+  +  Mg2+  +  2 H2O  (reactie 2) 
 
Er ontstaat een vloeibaar mengsel. In dit mengsel is grafeen als vaste stof 
aanwezig. Bij een andere reactie wordt koolstofdioxide gevormd, die wordt 
afgevoerd. Het grafeen wordt ten slotte uit het vloeibare mengsel 
verkregen door de overige stoffen te verwijderen met behulp van een 
scheidingsmethode. 
 
Het beschreven proces is hieronder schematisch en vereenvoudigd met 
een blokschema weergegeven.   
 

    
 
 

2p 16 Leg uit welke fase (vast of vloeibaar) magnesium heeft in de verwarmde 
oven. Maak gebruik van Binas-tabel 15.   
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1p 17 Bij reactie 1 zijn vijf verschillende stoffen betrokken. 
Welke van deze stoffen is een metaal?   
A C 
B CaCO3  
C CaO 
D Mg 
E MgO   
 

1p 18 Lucht bevat stoffen waardoor magnesium in de oven kan verbranden.   
Dit is ongewenst. Daarom wordt de oven (blok I) vooraf gevuld met argon 
in plaats van met lucht.  
Waarom zal magnesium niet verbranden wanneer de oven is gevuld met 
argon?  
A Argon is een edelgas, en dus niet brandbaar. 
B Argon is een edelgas, en reageert dus niet.  
C Argon is een halogeen, en dus niet brandbaar. 
D Argon is een halogeen, en reageert dus niet. 
 

1p 19 Welke deeltjes reageren bij reactie 2 als base?    
A de calciumionen  
B de magnesiumionen 
C de oxide-ionen 
D de waterstofionen 
E de watermoleculen  
 

1p 20 In blok I is een van de beginstoffen in overmaat aanwezig.  
 Geef de formule van deze stof.   
 

1p 21 Geef de triviale naam van de oplossing die wordt ingevoerd in blok II. 
 

1p 22 Geef de naam van een scheidingsmethode waarmee grafeen ten slotte uit 
het vloeibare mengsel kan worden verkregen (blok III).  
 

2p 23 In het laboratorium-proces worden maar kleine hoeveelheden gebruikt. 
 Bereken hoeveel gram grafeen maximaal kan ontstaan uit 15 gram 

calciumcarbonaat. 
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Cijfers en letters  
 
Een docent oefent met de klas het inzicht in reacties. Hij schrijft op het 
bord: 
 
 2 A  →  B  +  2 C 
 
In deze vergelijking zijn A, B en C moleculaire stoffen, aangeduid met 
letters in plaats van met formules.  
 
 

1p 24 Verandert het totale aantal moleculen bij de weergegeven reactie?  
A Ja, het aantal moleculen wordt kleiner. 
B Ja, het aantal moleculen wordt groter. 
C Nee, het aantal moleculen blijft gelijk. 
 

1p 25 Welk proces kan met deze vergelijking zijn weergeven?  
A de ontleding van A  
B de scheiding van A 
C het oplossen van A 
D het smelten van A 
 

1p 26 Een hoeveelheid A heeft een massa van 10 mg. Deze hoeveelheid A 
wordt volledig omgezet volgens de gegeven vergelijking.  
Wat is dan de totale massa van B en C samen? 
A minder dan 10 mg 
B 10 mg 
C meer dan 10 mg maar minder dan 20 mg    
D 20 mg 
E meer dan 20 mg 
 

2p 27 De docent geeft aan dat A een molecuulmassa heeft van 34 u.  
Hij zegt: "Uit 10 mg A ontstaat bij deze reactie 4,7 mg B." 
 Bereken de molecuulmassa van B.  
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De docent vertelt dat bij de weergegeven 
reactie ook een katalysator is betrokken. 
Hij geeft in een diagram weer hoe het 
aantal moleculen van de betrokken stoffen 
gedurende de reactie verandert. 
 
 
 
 

1p 28 Welke lijn geeft het aantal moleculen van A weer?  
A lijn I 
B lijn II 
C lijn III   
 

2p 29 Leg uit welke van de betrokken stoffen wordt weergegeven met de 
horizontale lijn (IV).  
 

2p 30 De docent vertelt vervolgens dat één van de reactieproducten kan worden 
aangetoond door er een gloeiende houtspaander bij te houden. 
 Geef aan welke waarneming dan wordt gedaan en wat de 

bijbehorende conclusie is.   
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Ontbrekend etiket 

Na een les zijn in de zuurkast drie flesjes met een kleurloze heldere 
vloeistof blijven staan. Op één flesje (flesje 1) staat: Natronloog 4,0 g/L. 
Op de andere twee flesjes ontbreekt het etiket. De docent weet dat één 
ervan gevuld is met gedestilleerd water, en het andere met een oplossing 
van salpeterzuur. Ook is er wat glaswerk blijven staan (zie figuur 1). 

figuur 1 

Fiona zoekt uit welk flesje de oplossing van salpeterzuur bevat en wat de 
concentratie ervan is. Als eerste bepaalt ze de pH-waarde van elk van de 
drie vloeistoffen. Deze waarden noteert ze in een tabel. Vervolgens 
bedenkt ze welke inhoud elk flesje bevat, en noteert dat ook.  

flesje pH-waarde inhoud 
1 13 natronloog 
2 7 gedestilleerd water 
3 1 salpeterzuuroplossing  

1p 31 Geef de formule van het negatieve ion in de salpeterzuuroplossing.

1p 32 In welk van de drie flesjes is de concentratie H+-ionen het grootst?  
A in flesje 1 
B in flesje 2  
C in flesje 3 
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1p 33 Met welke indicator kan Fiona de pH-waarde van de vloeistof in flesje 2 
hebben bepaald? 
A methyloranje  
B broomfenolrood 
C blauw lakmoespapier 
D universeel indicatorpapier 

2p 34 Fiona heeft genoteerd dat flesje 3 salpeterzuur bevat.
 Leg uit of dit een waarneming of een conclusie is.

Om de concentratie salpeterzuur in flesje 3 te bepalen  
voert Fiona een titratie uit. Ze gebruikt hierbij een 
opstelling zoals hiernaast is weergegeven. De buret 
wordt gevuld met natronloog uit flesje 1. In de 
erlenmeyer doet ze 10 mL salpeterzuuroplossing en een 
indicator. Vervolgens voert ze de titratie uit. Wanneer de 
indicator van kleur verandert, is de eindstand van de 
buret 18,5 mL. Fiona heeft dan 11,3 mL natronloog 
toegevoegd. Met behulp van dit resultaat berekent ze de 
concentratie salpeterzuur in de oplossing. Uit een 
andere proef weet ze dat 5,0 mL van de gebruikte 
natronloog reageert met 31,5 mg salpeterzuur. 

1p 35 Met welk glaswerk uit figuur 1 kan Fiona het nauwkeurigst 10 mL 
salpeterzuuroplossing afmeten?  
A bekerglas
B erlenmeyer
C maatcilinder 
D pipet 
E reageerbuis  

1p 36 Hiernaast zijn vier buretstanden 
afgebeeld.  
Welke van deze afbeeldingen geeft de 
beginstand van de buret van Fiona weer? 
A afbeelding I 
B afbeelding II 
C afbeelding III 
D afbeelding IV 

2p 37 Bereken met behulp van de resultaten van Fiona de concentratie 
salpeterzuur in mg/mL dat aanwezig is in flesje 3.    
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Zuur aardgas 

Aardgas wordt gewonnen uit de bodem en heeft niet overal dezelfde 1 
samenstelling. In figuur 1 is de samenstelling van aardgas uit Drenthe 2 
schematisch weergegeven in volumeprocenten. 3 

figuur 1  

Het aardgas uit Drenthe wordt ook wel 'zuur gas' genoemd, vanwege de 4 
aanwezigheid van diwaterstofmonosulfide. Bij verbranding van zuur gas 5 
zou deze stof worden omgezet tot onder meer zwaveldioxide, dat zure 6 
regen kan veroorzaken. Daarom wordt diwaterstofmonosulfide door 7 
middel van extraheren uit zuur gas verwijderd.8 

1p 38 Geef de naam van stof X in figuur 1.  

1p 39 Uit welke atoomsoorten bestaan koolwaterstoffen?  
A alleen uit C en H 
B alleen uit C en N 
C alleen uit C en O 
D uit C, H en N 
E uit C, H en O 
F uit C, H, N en O 

3p 40 Geef de vergelijking van de reactie van diwaterstofmonosulfide met 
zuurstof tot zwaveldioxide. Hierbij ontstaat ook water. 

1p 41 Wat is de pH van zure regen?  
A kleiner dan 7 
B 7 
C groter dan 7 
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1p 42 Welk soort proces is extraheren (regel 8)?  
A ontleden op basis van het verschil in dichtheid 
B ontleden op basis van het verschil in kookpunt 
C ontleden op basis van het verschil in oplosbaarheid 
D scheiden op basis van het verschil in dichtheid 
E scheiden op basis van het verschil in kookpunt 
F scheiden op basis van het verschil in oplosbaarheid  
 

1p 43 Bereken, aan de hand van figuur 1, hoeveel m3  'zuur gas' uit Drenthe is 
verwerkt wanneer hieruit 2,0∙106 m3 diwaterstofmonosulfide is verwijderd. 
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Onweer onder water 
 
Door ethanol (C2H6O) heel voorzichtig op geconcentreerd zwavelzuur te 
schenken, ontstaan twee lagen (zie figuur 1). Op het grensvlak mengen 
de vloeistoffen, waarbij veel warmte vrijkomt. Wanneer een paar korreltjes 
kaliumpermanganaat (KMnO4) worden toegevoegd, start deze stof op het 
grensvlak een reeks van reacties. Twee van deze reacties zijn hieronder 
vereenvoudigd met een vergelijking weergegeven. De vergelijking van 
reactie 2 is nog onvolledig: de coëfficiënten ontbreken. 
 
reactie 1:   2 MnO4

–  +  2 H+  →  Mn2O7  +  H2O 
reactie 2:   ... Mn2O7  →  ... MnO2 + … O2 
 
figuur 1   

 

 
 
Bij reactie 2 ontstaat zuurstof, waarmee de ethanol op het grensvlak gaat 
reageren (reactie 3). Deze reactie is een verbranding en veroorzaakt 
flitsen en geknetter, waardoor deze proef ook wel 'onweer onder water' 
wordt genoemd. 
 
 

1p 44 Het ontstaan van de twee vloeistoflagen wordt veroorzaakt doordat 
bepaalde stofeigenschappen van de vloeistoffen verschillen. 
Welke van onderstaande stofeigenschappen draagt bij aan het ontstaan 
van de twee vloeistoflagen in de reageerbuis? 
A brandbaarheid  
B molecuulmassa 
C dichtheid    
D kookpunt 
 

1p 45 In de reageerbuis zijn ook twee ionsoorten aanwezig die niet deelnemen 
aan de reacties. De formules van deze ionen komen daarom niet voor in 
de vergelijking van reactie 1. Eén ervan is K+. 
 Geef de formule van het andere ionsoort.  
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1p 46 Neem de onvolledige vergelijking uit het tekstblok over en vul 
de ontbrekende coëfficiënten aan. 
 

2p 47 Geef de namen van de twee reactieproducten van de volledige 
verbranding van ethanol.  
 
 
Bij de proef 'onweer onder water' wordt gebruikgemaakt van gevaarlijke 
chemicaliën, zoals geconcentreerd zwavelzuur. In het voorschrift staan 
daarom onder andere de volgende aanbevelingen: 
 
Voer de proef uit in een zuurkast, en draag handschoenen en een lab-jas. 1 
Plaats de reageerbuis in een bekerglas dat is gevuld met een laagje zand. 2 
Het zand voorkómt dat het bekerglas knapt als de reageerbuis zou 3 
knappen waardoor het zwavelzuur in het bekerglas terechtkomt. Giet na 4 
afloop van de proef de inhoud van de buis in een bekerglas dat is gevuld 5 
met een grote hoeveelheid water. Voeg daarna zo veel soda-oplossing 6 
toe totdat het mengsel in het bekerglas stopt met bruisen. Het mengsel 7 
dat overblijft moet in een speciaal afvalvat worden gedaan.8 
 
 

1p 48 Geef een gevaarlijke stofeigenschap van geconcentreerd zwavelzuur. 
Maak gebruik van Binas-tabel 40.  
 

1p 49 Op het etiket van de pot met kaliumpermanganaat moeten volgens de 
chemiekaart van deze stof de onderstaande pictogrammen staan:  

 
Wat betekenen deze pictogrammen?  
A ontvlambaar, giftig en gezondheidsgevaarlijk  
B ontvlambaar, schadelijk en gevaarlijk voor waterrijk milieu  
C oxiderend, giftig en gezondheidsgevaarlijk  
D oxiderend, schadelijk en gevaarlijk voor waterrijk milieu 
 

1p 50 Het bruisen (regel 7) bij het toevoegen van een soda-oplossing is het 
gevolg van een zuur-basereactie waarbij een gas ontstaat. 
Wat is de naam van dit gas?  
A koolstofdioxide  
B stikstof  
C waterstof  
D zuurstof 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Pauzevlam 
 
De 'pauzevlam' wordt ingesteld wanneer tijdens een practicum een 
brander tijdelijk niet gebruikt wordt. Bij deze instelling vindt onvolledige 
verbranding van methaan plaats. Hierbij ontstaat een stof die een zwarte 
aanslag geeft en ook de vlam geel kleurt. 
 
 

1p 1 Wat is de formule van de stof die de vlam geel kleurt?  
A C 
B CO 
C CO2 
D H2O  
 

1p 2 Door welke handeling verandert een kleurloze vlam in een pauzevlam? 
Neem aan dat de overige instellingen steeds gelijk blijven. 
A de gastoevoer verder dichtdraaien 
B de gastoevoer verder opendraaien 
C de luchtregelschijf verder dichtdraaien 
D de luchtregelschijf verder opendraaien 
 

1p 3 Geef aan waarom het veiliger is dat de pauzevlam wordt ingesteld 
wanneer de brander tijdelijk niet gebruikt wordt.  
 
 
Lisa vraagt zich af of bij de pauzevlam, behalve onvolledige verbranding, 1 
óók een deel van het methaan volledig verbrandt. Ze formuleert de 2 
volgende onderzoeksvraag 'Vindt bij een pauzevlam volledige verbranding 3 
plaats?'. Lisa bedenkt dat ze antwoord kan vinden op deze vraag door te 4 
onderzoeken of er koolstofdioxide ontstaat. Het methaan dat volledig 5 
verbrandt zou dan namelijk reageren volgens onderstaande vergelijking: 6 
 

CH4  +  2 O2   →  CO2  +  2 H2O    (reactie 1) 
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Lisa wil voor het beantwoorden van haar onderzoeksvraag het eventueel 7 
gevormde koolstofdioxide aantonen. Ze besluit de verbrandingsgassen 8 
van de pauzevlam door een heldere oplossing 9 
van calciumhydroxide te leiden. Als bij de 10 
verbrandingsgassen koolstofdioxide aanwezig is, 11 
reageert het met de calciumionen en de 12 
hydroxide-ionen tot calciumcarbonaat en water. 13 
Lisa gebruikt bij haar onderzoek een gaswasfles. 14 
Ze maakt de opstelling die hiernaast is 15 
weergegeven en voert het onderzoek uit. Na een 16 
halve minuut ziet ze duidelijk dat de vloeistof 17 
troebel wordt.18 
 
 

1p 4 Geef de triviale naam van de oplossing waarmee Lisa de gaswasfles vult. 
 

3p 5 Het proces dat optreedt in de gaswasfles (regels 10 tot en met 13) kan 
met één vergelijking worden weergegeven. 
 Geef deze vergelijking.  
 

1p 6 Welk soort mengsel ontstaat wanneer calciumcarbonaat wordt gevormd 
(regels 10 tot en met 13)? 
A een emulsie 
B een legering 
C een oplossing 
D een suspensie  
 

2p 7 Lisa trekt op basis van haar waarneming een conclusie en beantwoordt 
vervolgens haar onderzoeksvraag. 
 Geef het antwoord op de onderzoeksvraag van Lisa.  
Noteer je antwoord als volgt: 
Waarneming: … 
Conclusie bij deze waarneming: ... 
dus er vindt ... (kies uit: 'wel' of 'geen') volledige verbranding plaats. 
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Wratten  

Wratten zijn harde eeltachtige vergroeiingen van de huid. De wratten 
kunnen worden behandeld met een kleine hoeveelheid vloeibare stikstof. 

2p 8 Tot welk soort stoffen behoort vloeibare stikstof? 
Neem onderstaande tabel over en kies steeds uit 'wel' of 'niet'.  

soort stof wel/niet
metalen …
niet-ontleedbare stoffen … 
zouten …

1p 9 Wanneer stikstofgas vloeibaar wordt gemaakt, verandert de fase van de 
stikstof. 
 Geef de naam van deze faseovergang.

1p 10 Bij welke temperatuur in graden Celsius wordt stikstofgas vloeibaar? 
Maak gebruik van Binas-tabel 17. 
A – 196
B – 210
C 336 
D 350  

1p 11 Bij het verdampen van vloeibare stikstof verandert het volume van de 
stikstof.  
Wat is de oorzaak van deze volumeverandering? 
A De moleculen bewegen gemiddeld langzamer. 
B De moleculen komen gemiddeld verder van elkaar. 
C De moleculen worden veel groter. 
D Er ontstaan meer moleculen.  

1p 12 Op een verpakking met vloeibare stikstof voor 
huisartsen staat het etiket dat hiernaast is afgebeeld. 
Wat betekent dit etiket? 
A explosief 
B gassen onder druk 
C gevaarlijk voor waterrijk milieu 
D schadelijk  
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Een andere manier om wratten te verwijderen is door ze te behandelen 1 
met zilvernitraat (AgNO3). De zilverionen in deze stof zijn het werkzame 2 
bestanddeel. Zilvernitraat wordt geleverd in een stift. In de bijsluiter bij de 3 
stift staat de volgende informatie: 4 

PRODUCT: De punt van de stift bestaat uit 95 massaprocent zilvernitraat 5 
en 5 massaprocent kaliumnitraat. De punt heeft een massa van 0,5 gram.  6 
TOEPASSING: De punt licht bevochtigen met schoon water en de wrat 7 
voorzichtig aanstippen. Wanneer de punt te nat is, vermindert de werking. 8 
De behandeling kan worden onderbroken door de huid af te spoelen met 9 
een natriumchloride-oplossing, die de opgeloste zilverionen bindt.10 
 
 

3p 13 Bereken hoeveel gram zilverionen de punt van de stift bevat.  
 

1p 14 Op basis van de informatie in Binas-tabel 40 lijkt het aan te raden om 
handschoenen te dragen bij het aanbrengen van zilvernitraat.  
 Uit welk gegeven uit de tabel blijkt dit?  
 

3p 15 Door de punt vochtig te maken, lost een deel van het zilvernitraat op. 
 Geef de vergelijking voor het oplossen van zilvernitraat. Vermeld ook 

de toestandsaanduidingen. 
 

1p 16 De werking van de stift vermindert wanneer te veel water is gebruikt. 
Mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn:  
I  De zilverionen spoelen sneller van de wrat af. 
II  De concentratie zilverionen in de vloeistof die op de wrat 
 terechtkomt is dan lager. 
Welk van deze oorzaken verklaart de verminderde werking van de stift? 
A geen van beide  
B alleen I 
C alleen II 
D beide: I en II   
 

1p 17 Welk proces is het binden van de zilverionen (regels 9 en 10)? 
A een neerslagreactie 
B een ontleding 
C een scheiding 
D een zuur-basereactie 
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Zelfhelende verf  
 
Veel metalen kunnen door stoffen uit de omgeving, zoals zuurstof en 
water, worden aangetast. Dit proces wordt corrosie genoemd. Om metaal 
tegen corrosie te beschermen, kan het worden voorzien van een laagje 
chroom. Chroom reageert met zuurstof tot een ondoordringbaar laagje dat 
het metaal eronder beschermt. 
De vergelijking van deze reactie is hieronder vereenvoudigd en onvolledig 
weergegeven. De coëfficiënten ontbreken. 

… Cr  +  ... O2  →  ... Cr2O3 
 
 

1p 18 Neem de reactievergelijking uit het tekstblok over en vul de ontbrekende 
coëfficiënten aan. 
 

2p 19 Geef de rationele naam van Cr2O3. Maak gebruik van een Romeins cijfer. 
 
 
Vliegtuigen moeten sterk en licht zijn. Daarom worden grote delen van het 1 
vliegtuig gemaakt uit een legering met aluminium, koper en magnesium. 2 
Ook deze delen moeten tegen corrosie worden beschermd. Hiervoor kan 3 
op de legering een beschermende laag worden aangebracht. 4 
Dit gebeurt in drie stappen. 5 
 
1 Eerst wordt de legering behandeld met een mengsel dat chroomzuur 

(H2CrO4) bevat. Het chroomzuur reageert met het buitenste laagje 
legering, waarbij onder meer Cr2O3 ontstaat. Het zo gevormde 
mengsel wordt de 'conversielaag' genoemd. 

2 Op deze conversielaag wordt een zogenoemde 'zelfhelende verf' 
aangebracht. Deze verf bevat een oplosbaar zout dat chromaationen 
(CrO4

2–) bevat, bijvoorbeeld strontiumchromaat. 
3 Tot slot wordt over de verflaag nog  

een afdekkend laagje polyurethaan 
aangebracht. Polyurethaan is een 
kunststof. 

 
 
 

1p 20 Geef de naam van de aluminiumlegering (regel 2). Maak hierbij gebruik 
van Binas.  
 

1p 21 Bij stap 1 reageert metaal met een zuur. 
Bij welk van onderstaande processen reageert ook een metaal met een 
zuur? 
A etsen 
B ontharden 
C ontkalken 
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1p 22 De lading van de strontiumionen in strontiumchromaat (stap 2) is gelijk 
aan die van de ionen van andere metalen uit groep 2 van het periodiek 
systeem. 
Wat is de formule van strontiumchromaat? 
A SrCrO4 
B Sr(CrO4)2 
C Sr2CrO4 
D Sr2(CrO4)3 
E Sr3(CrO4)2  
 

1p 23 Welk begrip kan worden gebruikt voor de beginstoffen waaruit 
polyurethaan wordt gevormd? 
A cokes 
B edelgassen 
C monomeren 
D polymeren 
 
 
Wanneer door beschadiging de legering bloot komt te liggen, wordt een 
nieuw laagje Cr2O3 gevormd. Bij dit proces reageert het aluminium uit de 
legering met water (uit de lucht of regen) en met de chromaationen. 
Hierbij ontstaat Cr2O3. Dit is hieronder vereenvoudigd weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 24 Uit de formules van de stoffen die betrokken zijn bij het zelfherstellende 
proces is af te leiden dat Cr2O3 niet het enige reactieproduct kan zijn. 
Welke van de atoomsoorten H, Al en O, moeten in elk geval voorkomen 
in de andere reactieproducten? 
A alleen H en Al 
B alleen Al en O 
C alleen H en O 
D alle drie: H, Al en O 
 

1p 25 Geef aan waarom het nieuw gevormde laagje de bescherming van de 
legering heeft hersteld. Maak hierbij ook gebruik van de informatie boven 
vraag 18. 
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1p 26 Welke twee lagen reageren bij het zelfhelende proces? 
A de aluminiumlegering en de conversielaag 
B de aluminiumlegering en de zelfhelende verf 
C de aluminiumlegering en het polyurethaan 
D de conversielaag en de zelfhelende verf 
E de conversielaag en het polyurethaan 
F de zelfhelende verf en het polyurethaan 
 
 

Diwaterstofmonosulfide 
 
Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan. Soms kan aardgas ook een 1 
kleine hoeveelheid diwaterstofmonosulfide (H2S) bevatten. Bij de 2 
verbranding van zwavelverbindingen ontstaat zwaveldioxide, dat in de 3 
atmosfeer zure regen veroorzaakt. Daarom wordt H2S uit aardgas 4 
verwijderd door het aardgas te besproeien met een oplosmiddel. In dit 5 
oplosmiddel lost H2S op, maar methaan niet.  6 
Het oplosmiddel wordt vervolgens teruggewonnen en hergebruikt.7 
 
Dit proces is vereenvoudigd en onvolledig weergegeven in figuur 1.  
In deze figuur zijn de pijlen genummerd. De stofnamen bij deze pijlen 
ontbreken. Bij een van de pijlen ontbreken twee stofnamen. 
 
figuur 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 27 Bereken hoeveel ton zwaveldioxide ontstaat wanneer een hoeveelheid 
aardgas wordt verbrand die 531 ton H2S bevat. Neem aan dat bij de 
verbranding van dit aardgas 1,9 kg SO2 per kg H2S ontstaat. 
 

1p 28 Zure regen kan ontstaan, doordat zwaveldioxide met water en zuurstof uit 
de lucht een zuur vormt. 
Welk zuur is dit? 
A azijnzuur 
B salpeterzuur 
C zoutzuur 
D zwavelzuur 
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1p 29 Welke scheidingsmethode wordt in de regels 4 tot en met 6 beschreven? 
A adsorberen 
B extraheren 
C destilleren 
D filtreren 
 

1p 30 Bij welke van de genummerde pijlen in figuur 1 moet 
diwaterstofmonosulfide komen te staan? 
A de pijlen 1 en 2 
B de pijlen 2 en 3 
C de pijlen 3 en 4 
D de pijlen 1, 2 en 3 
E de pijlen 2, 3 en 4 
 
 
Het afgescheiden H2S is giftig en stinkt, en wordt daarom vervolgens 
omgezet tot zwavel en water, volgens het zogenoemde 'clausproces'. De 
omstandigheden bij dit proces zijn zo gemaakt, dat 33,3 massaprocent 
van het H2S reageert volgens reactie 1. Het overige H2S reageert volgens 
reactie 2 met het zwaveldioxide dat bij reactie 1 is gevormd. 
 

2 H2S  +  3 O2  →  2 SO2  +  2 H2O   (reactie 1) 
 
 2 H2S  +  SO2  →  3 S  +  2 H2O    (reactie 2) 
 
De verkregen zwavel wordt in de industrie gebruikt voor de productie van 
bijvoorbeeld kunstmest. 
 
 

3p 31 Bereken hoeveel ton zuurstof nodig is om 33,3 massaprocent van 531 ton 
H2S om te zetten volgens reactie 1. 
 

1p 32 Via reactie 1 en reactie 2 is x ton zwavel verkregen. 
Hoeveel ton diwaterstofmonosulfide is daarbij omgezet? 
A minder dan x ton 
B x ton 
C meer dan x ton  
 

1p 33 Geef aan waarom de omzetting van H2S via het clausproces geen 
bijdrage levert aan het ontstaan van zure regen. 
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Kaliumchloraat  
 
Bij de ontleding van kaliumchloraat (KClO3) ontstaan kaliumchloride en 
zuurstof. De reactie kan worden versneld met behulp van bruinsteen als 
katalysator. 
Kenneth onderzoekt hoeveel mL zuurstof            figuur 1 
ontstaat bij deze ontleding. Hij bouwt hiervoor 
de opstelling die in figuur 1 is weergegeven.  
Hij doet 400 mg kaliumchloraat in een 
reageerbuis en voegt 20 mg bruinsteen toe. 
Vervolgens verhit hij het mengsel.  
Het gas dat ontstaat vangt hij op in een 
omgekeerde maatcilinder die volledig is 
gevuld met water. Kenneth concludeert uit de 
eindstand van de maatcilinder dat er 110 mL 
zuurstofgas is ontstaan. 
Kenneth herhaalt de proef vervolgens vier 
maal en meet bij elke proef het aantal mL 
zuurstof dat uiteindelijk is ontstaan. Hij 
gebruikt steeds 400 mg kaliumchloraat, maar 
achtereenvolgens 40 mg, 60 mg, 80 mg en 100 mg bruinsteen. 
 
 

1p 34 Uit hoeveel atoomsoorten bestaat kaliumchloraat?  
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
F 6  
 

3p 35 Geef de vergelijking van de ontleding van kaliumchloraat. 
 

1p 36 Welk type ontleding vindt plaats bij de proef van Kenneth? 
A elektrolyse 
B fotolyse 
C thermolyse  
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1p 37 Welke van de afbeeldingen 
hiernaast geeft de eindstand 
van de maatcilinder juist weer? 
A afbeelding I 
B afbeelding II 
C afbeelding III 
D afbeelding IV  
 
 
 
 
 
 
 
 

2p 38 Het ontstane zuurstofgas kan uit de maatcilinder worden verkregen. 
Daarna kan het zuurstofgas worden aangetoond met een proefje. 
 Beschrijf de uitvoering van dit proefje en geef de daarbij behorende 

waarneming(en).  
Noteer je antwoord als volgt:  
Handeling(en): … 
Waarneming(en): … 
 

2p 39 Laat met een berekening zien dat 110 mL zuurstofgas kan ontstaan uit 
400 mg kaliumchloraat. 
Gebruik bij de berekening de volgende gegevens: 
 kaliumchloraat en zuurstof zijn in de massaverhouding 2,55 : 1,00 bij 

de ontleding betrokken;   
 5,00 mL zuurstof heeft een massa van 7,15 mg. 
 

1p 40 Kenneth verwerkt zijn meetresultaten in een diagram. 
Welke van de drie onderstaande diagrammen maakt Kenneth? 
 

 
 
A diagram I 
B diagram II 
C diagram III  
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Kresolrood 
 
Kresolrood (C21H18O5S) is een roodbruin poeder dat kan worden gebruikt 
als indicator. Hiervan wordt eerst een oplossing gemaakt in een mengsel 
van onder meer water en alcohol. Deze oplossing is geel van kleur. 
 
Om de gemaakte oplossing te testen wordt de volgende proef gebruikt: 
1 Meng 0,1 mL van de kresolrood-oplossing met 0,15 mL natronloog 

(0,8 g NaOH per L) en 100 mL water. 
2 Druppel voorzichtig zoutzuur (pH=1,7) toe. Na maximaal 3 druppels 

moet de kleur omslaan naar geel. 
 
Kresolrood heeft twee omslagtrajecten. De kleuren van deze indicator zijn 
hieronder weergegeven:  
  

 
 
 

2p 41 De molecuulmassa van kresolrood is 382 u.  
 Laat dit met een berekening zien. 
 

1p 42 Geef de formule van alcohol.  
 

1p 43 Welk soort oplossing is de gemaakte oplossing van kresolrood?  
A een basische oplossing 
B een neutrale oplossing 
C een zure oplossing  
 

1p 44 Geef de rationele naam van natronloog. 
 

1p 45 In de eerste stap van de test wordt een mengsel gevormd. 
 Geef aan waarom de concentratie natriumionen in dit mengsel kleiner 

is dan 0,8 g/L. 
 

2p 46 Geef de notatie van zoutzuur. Vermeld hierbij ook de 
toestandsaanduidingen. 
 

1p 47 De test berust op het neutraliseren van de 0,15 mL natronloog met 
zoutzuur. 
 Geef de formule van het reactieproduct van deze neutralisatiereactie. 
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1p 48 Bij welke kleur van kresolrood is de concentratie OH–-ionen in de 
oplossing het grootst?  
A bij een oranjerode kleur 
B bij een gele kleur 
C bij een paarsrode kleur 
 

1p 49 Door welke van onderstaande stoffen verandert de kleur van een 
kresolrood-oplossing van geel naar paarsrood? 
A ammonia 
B azijn 
C keukenzout 
D water 
 
 
 
 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2021 
 
 
 

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 

Gebruik zo nodig het informatieboekje Binas vmbo kgt. 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 3
dinsdag 6 juli

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 

Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren.

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren.
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op.

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid.
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Kaars 

Een kaars bestaat uit een lont en 'kaarsvet'. Het kaarsvet bestaat uit een 1 
mengsel van paraffine (C25H52), palmitinezuur (C16H32O2) en stearinezuur 2 
(C18H36O2). Bij een aangestoken kaars smelt het kaarsvet in de buurt van 3 
de lont door de warmte van de vlam. Het vloeibare kaarsvet stijgt in de 4 
lont omhoog en wordt bij de vlam sterk verhit. Hierbij ontstaan gassen die 5 
vervolgens verbranden.6 

2p 1 Geef aan welk(e) van de drie genoemde bestanddelen van kaarsvet 
behoort/behoren tot de koolwaterstoffen. Motiveer je antwoord. 

1p 2 Welk diagram geeft het smelten van kaarsvet het best weer? 

A diagram I 
B diagram II 
C diagram III 
D diagram IV 

1p 3 Het ontstaan van gassen (regel 5) is onder andere het gevolg van een 
faseovergang. 
Welke faseovergang is dit? 
A condenseren 
B smelten 
C stollen 
D verdampen 

3p 4 Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van 
palmitinezuur. 

1p 5 Als een kaars uitgeblazen wordt, gloeit de lont na. Maar het kaarsvet 
ontbrandt niet meer. 
 Geef een reden waarom het kaarsvet niet meer ontbrandt.
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Faraoslang 

Farao's werden vroeger soms vermaakt door een magiër die zijn stok in 
een slang leek te kunnen veranderen. Een bepaalde proef kreeg daarom 
de naam 'Faraoslang': het lijkt alsof door een chemische reactie 'een 
slang' ontstaat. Deze proef, die moet worden uitgevoerd in een zuurkast, 
is hieronder beschreven. 

De vaste stof kwik(II)thiocyanaat, Hg(SCN)2, wordt kort verhit. Hierdoor 
reageert deze stof volgens onderstaande, nog onvolledig weergegeven, 
vergelijking. Eén stof ontbreekt. 

2 Hg(SCN)2  →  2 HgS  +  CS2  +  … (reactie 1) 

De ontstane reactieproducten reageren vervolgens verder. Twee van deze 
reacties zijn hieronder met een vergelijking weergegeven:  

HgS  +  O2  →  Hg  +  SO2 (reactie 2) 

CS2  +  3 O2  →  CO2  +  2 SO2 (reactie 3) 

naar: http://chemistry.about.com en https://www.youtube.com 

1p 6 Kwik(II)thiocyanaat bestaat uit kwik(II)ionen en thiocyanaationen. 
Welke lading heeft het thiocyanaation? 
A 1– 
B 2– 
C 3– 
D 4– 

2p 7 Reactie 1 is een ontledingsreactie. 
 Geef aan hoe dit uit de reactievergelijking blijkt.

2p 8 Geef de rationele naam van CS2. 

2p 9 Geef de formule van de ontbrekende stof in de vergelijking van reactie 1. 
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1p 10 In de vergelijking van reactie 2 staan vier stoffen vermeld. 
Welke van deze stoffen is een zout? 
A Hg 
B HgS 
C O2 
D SO2 

1p 11 Wanneer deze proef zou worden uitgevoerd in een afgesloten bak, zal na 
afloop gecondenseerd kwik zijn ontstaan op de wand van de bak. 
Welke toestandsaanduiding hoort bij gecondenseerd kwik?  
A aq 
B g 
C l
D s 

2p 12 Wanneer 2,0 gram Hg(SCN)2 reageert volgens reactie 1 ontstaat 
1,5 gram HgS. 
 Bereken hoeveel gram kwik daaruit maximaal kan ontstaan bij

reactie 2. Neem aan dat reactie 1 en reactie 2 volledig verlopen.

1p 13 Deze proef moet worden uitgevoerd in een zuurkast. 
Welke reden kan hiervoor gegeven worden? 
A Alleen Hg is explosief. 
B Alleen Hg is giftig. 
C Alleen SO2 is explosief. 
D Alleen SO2 is giftig. 
E Hg en SO2 zijn beide explosief. 
F Hg en SO2 zijn beide giftig. 
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Salpeterzuur 

Salpeterzuur is een grondstof voor onder meer kunstmest en kleurstoffen. 
De productie van salpeterzuur verloopt in drie stappen: 
stap 1: Ammoniak reageert met zuurstof tot stikstofmono-oxide en water. 

Om deze reactie te laten verlopen wordt gebruikgemaakt van een 
katalysator die bestaat uit een legering van platina en rhodium. 

stap 2:  Stikstofmono-oxide wordt vervolgens met zuurstof omgezet tot 
stikstofdioxide volgens de vergelijking: 

2 NO  +  O2  →  2 NO2 

stap 3: Tenslotte wordt de stikstofdioxide door een overmaat water 
geleid, waarbij de stikstofdioxide met het water reageert tot 
salpeterzuur. Hierbij ontstaat ook stikstofmono-oxide, dat wordt 
hergebruikt. 

3p 14 Geef de vergelijking van de reactie die plaatsvindt in stap 1. 

2p 15 Leg uit of de katalysator nog aanwezig is na de reactie die plaatsvindt in 
stap 1. 

1p 16 Tot welke soort stoffen behoort rhodium? 
A edelgassen 
B halogenen 
C metalen 
D verbindingen 

In het diagram hiernaast is 
schematisch weergegeven hoe het 
aantal deeltjes van de deelnemende 
stoffen verandert tijdens de reactie 
die plaatsvindt in stap 2. 

2p 17 Geef voor elke lijn (I, II en III) aan welke stof deze lijn betreft: 
stikstofmono-oxide, zuurstof of stikstofdioxide. 
Geef je antwoord als volgt: 
lijn I : … 
lijn II : … 
lijn III : … 
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1p 18 In stap 3 ontstaat een oplossing van salpeterzuur. 
Wat is de notatie van een oplossing van salpeterzuur? 
A H+ (aq)  +  NO3

– (aq) 
B HNO3

 (aq) 
C HNO3 (l) 
D HNO3 (aq) + H2O (aq) 
E HNO3 (l) + H2O (l) 

De productie van salpeterzuur is hieronder schematisch en vereenvoudigd 
in een blokschema weergegeven. Dit blokschema is nog niet volledig: de 
namen van drie stoffen ontbreken. 

2p 19 Geef aan welke namen moeten staan op de plaatsen X, Y en Z. 
Geef je antwoord als volgt: 
X = … 
Y = … 
Z = … 

De concentratie salpeterzuur in de oplossing kan 
worden verhoogd met behulp van destillatie. 
Hieronder zijn een destillatieopstelling en enige 
gegevens van salpeterzuur weergegeven.  

(zuiver) salpeterzuur 
dichtheid (g/mL) 1,5 

kookpunt (°C) 83 
smeltpunt (°C) -42

molecuulmassa (u) 63,0 

oplosbaarheid goed 

1p 20 Waar zal na afloop van de destillatie de grootste concentratie 
salpeterzuur aanwezig zijn? 
A bij I, dit is het destillaat 
B bij I, dit is het residu 
C bij II, dit is het destillaat 
D bij II, dit is het residu  
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Sportdrank 

Op internet is onderstaande informatie te vinden: 

Tijdens een uur sporten verliest een persoon ongeveer één liter vocht. 1 
Met dat vocht verliest men ongeveer 400 tot 1100 mg natrium. Bovendien 2 
hebben de spieren brandstof (koolhydraten) verbruikt. 3 
Om de verliezen weer aan te vullen kan een sportdrank worden 4 
gedronken. 5 
Een sportdrank bestaat voornamelijk uit water, waaraan natrium en 6 
koolhydraten (suikers zoals glucose en sacharose) zijn toegevoegd. Om 7 
de smaak te verbeteren en de houdbaarheid te verhogen wordt ook vaak 8 
citroenzuur toegevoegd. Citroenzuur geeft de drank wel een hoge 9 
zuurgraad en dat is schadelijk voor het gebit. 10 
Een ideale sportdrank voldoet aan de volgende criteria: 11 
− bevat 6 tot 8 gram koolhydraten per 100 mL drank;12 
− bevat 40 tot 110 mg natrium per 100 mL drank;13 
− bevat geen andere toevoegingen zoals koolzuurgas, cafeïne en14 

alcohol. 15 

naar: www.gezondheid.be 

1p 21 In de tekst staat dat 'natrium' wordt toegevoegd aan water om een 
sportdrank te maken (regels 6 en 7). Chemisch gezien is dit een onjuiste 
benaming voor de deeltjes die worden bedoeld.  
Wat is de formule van de natriumdeeltjes die aanwezig zijn in een 
sportdrank? 
A Na (aq) 
B Na (l) 
C Na+ (aq) 
D Na+ (l) 

1p 22 Welk E-nummer moet op het etiket zijn vermeld wanneer citroenzuur aan 
de drank is toegevoegd? 
A E-200/03
B E-330/33
C E-422
D E-460/66

1p 23 Geef de formule van glucose. 

In de tekst staat dat een 'hoge zuurgraad' schadelijk is voor het gebit 
(regels 9 en 10). Lieke vraagt zich af wat een 'hoge zuurgraad' betekent. 
Is het een drank met een hoge pH of is de drank juist erg zuur? Daarom 
meet zij de pH van zo'n sportdrank met een hoge zuurgraad.  
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1p 24 Welke pH zal zij gemeten hebben? 
A 3 
B 6 
C 8 
D 11 

In onderstaande tabel staan gegevens van een aantal sportdranken: 

sportdrank koolhydraten 
(g/100 mL) 

natrium  
(mg/100 mL) 

AA Drink 16,5 0 
Aquarius 6,3 22 
Extran 15,1 13 
Isostar 6,8 70 

1p 25 Welk merk sportdrank voldoet het beste aan de criteria die zijn genoemd 
in regels 12 en 13? 
A AA Drink 
B Aquarius 
C Extran 
D Isostar 

Lieke zegt: "ik neem wel een paar snoepjes in plaats van sportdrank, daar 
zit glucose in, en dat is een koolhydraat". Aiko zegt: "maar je hebt ook 
vocht nodig, ik neem liever een glas cola". Lieke vindt dat cola geen 
ideale sportdrank is. 

2p 26 Een bepaald soort snoepje heeft een massa van 3,4 gram en bevat 89 
massaprocent glucose. De snoepjes bevatten behalve glucose geen 
andere koolhydraten.  
 Bereken hoeveel snoepjes overeenkomen met de hoeveelheid

koolhydraten in 100 mL Extran sportdrank.

2p 27 Leg uit dat cola volgens de informatie 
op internet geen ideale sportdrank is. 
Maak hierbij gebruik van de informatie 
van het etiket hiernaast en noem een 
gegeven uit de tekst (regels 11 tot en 
met 15). 

Frisdrank met plantenextracten. 
Ingrediënten: sprankelend water; 
suiker; kleurstof: E150d; 
voedingszuur: E338; 
plantenextracten; cafeïne. 
Tenminste houdbaar tot: zie hals 
en/of dop. Statiegeldfles.  
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Lieke en Aiko vinden op het internet een recept voor het maken van een 
sportdrank. Daar staat het volgende: 
− Vul een fles (1 L) voor de helft met appelsap.
− Vul de rest van de fles met water.
− Voeg een half theelepeltje keukenzout toe.

Lieke gaat 1 liter sportdrank maken. Uit de verpakking van de appelsap 
blijkt dat een halve liter appelsap 50,0 mg natrium bevat. Lieke wil weten 
hoeveel gram zout ze nog moet toevoegen om een drank met hetzelfde 
natriumgehalte te krijgen als dat van Isostar. Ze berekent dat het aantal 
gram natrium dat ze nog nodig heeft met 2,54 vermenigvuldigd moet 
worden om het benodigde aantal gram keukenzout te berekenen. 

2p 28 Laat zien dat het aantal gram keukenzout berekend kan worden door het 
aantal gram natrium met 2,54 te vermenigvuldigen. 

2p 29 Bereken hoeveel gram keukenzout Lieke moet toevoegen aan 1 liter 
zelfgemaakte sportdrank, om een natriumgehalte van 70 mg per 100 mL 
te krijgen. 
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Rodekool 

Rodekool is een harde paarse groente die zowel rauw als gekookt 
gegeten kan worden. De kooktijd van fijngesneden rodekool in een ruime 
hoeveelheid water is ten minste 20 minuten. Tijdens het koken wordt het 
kookwater paars. Om de kool wat zachter te maken wordt soms een 
kleine hoeveelheid azijn toegevoegd. De kool en het kookwater worden 
dan paarsrood tot rood.  

1p 30 Grond waarop rodekool wordt verbouwd, moet soms worden bemest met 
een stof die de atoomsoort stikstof bevat. 
Welke stof kan hiervoor worden gebruikt? 
A kaliumcarbonaat 
B kaliumfosfaat 
C kaliumnitraat 
D kaliumsulfaat 

1p 31 Door welk verschil in stofeigenschap wordt de kleurstof gescheiden van 
de rodekool? 
A deeltjesgrootte 
B dichtheid 
C kookpunt 
D oplosbaarheid 

1p 32 Geef de notatie van het negatieve ionsoort in azijn. 

2p 33 De kleur van het kookwater is afhankelijk van de hoeveelheid azijn die is 
toegevoegd. 
 Is de H+ concentratie in paars kookwater groter dan, gelijk aan, of

kleiner dan de H+ concentratie in rood kookwater? Motiveer je
antwoord.

Een kilogram (1,0 kg) rodekool bevat onder meer: 
− 903 gram water
− 15 gram eiwit
− 35 gram koolhydraten, waarvan 30 gram suikers
− 2 gram vet
− 400 mg calcium
− 300 mg fosfor

naar: www.voedingswaardetabel.nl

2p 34 Bereken het massapercentage water in rodekool.  
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Bruisend badpoeder 

Voor een ontspannend effect bij het in bad gaan, kan een bruisbal worden 
gebruikt. In het badwater gaat de bal bruisen en komen de geur en de 
kleurstoffen uit de bal vrij. Helga en Moniek maken een variant hierop: 
bruisend badpoeder. Ze gebruiken onderstaand voorschrift:  

benodigdheden: 
− 25 gram citroenzuur
− 25 gram zuiveringszout
− een spatelpuntje kleurstofpoeder
− 2 druppels parfumolie

uitvoering: 
− meng het citroenzuur en het zuiveringszout goed
− voeg het kleurstofpoeder en de parfumolie toe
− roer nog enige tijd goed

Het bruisen wordt veroorzaakt door een chemisch proces. Dit proces kan 
worden beschouwd als twee opeenvolgende reacties. De vergelijking van 
de eerste reactie is hieronder weergegeven:  

H+  +  HCO3
−  →  H2CO3 (reactie 1) 

Het reactieproduct ontleedt vervolgens (reactie 2) waarbij water en één 
andere stof ontstaan. 

1p 35 Wat is de rationele naam van zuiveringszout? 
A natriumcarbonaat 
B natriumhydroxide 
C natriumnitraat 
D natriumwaterstofcarbonaat 

1p 36 Welk type reactie is reactie 1? 
A neerslagreactie 
B ontledingsreactie 
C verbrandingsreactie 
D zuur-basereactie 

2p 37 Geef de naam van de andere stof die ontstaat bij reactie 2 en licht toe 
waarom deze stof het bruisen veroorzaakt. 
Geef je antwoord als volgt: 
naam stof: … 
veroorzaakt bruisen omdat: … 
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2p 38 Leg uit van welke stof (citroenzuur of zuiveringszout) bij het maken van 
het badpoeder een overmaat is gebruikt. Neem hierbij aan dat bij deze 
reactie de massaverhouding citroenzuur : zuiveringszout = 7 : 3 is.  
Geef je antwoord als volgt:  
uitleg: … 
dus: … is in overmaat. 

2p 39 Het badpoeder moet droog bewaard worden, omdat vocht (water) 
reactie 1 op gang brengt. 
 Welke functie heeft het vocht?
Neem onderstaande tabel over en vul deze in. Maak steeds een keuze
tussen 'wel' of 'niet'.

wel/niet 
adsorptiemiddel … 
indicator … 
oplosmiddel … 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Neerslag 
 
De docent van Lydian behandelt in de les het onderwerp zouten. Daarna 1 
mogen de leerlingen zelf wat proefjes doen. Hiervoor staat op een grote 2 
tafel een aantal potjes en flesjes. 3 
 
Lydian neemt een potje waarop MgSO4 staat. Met een beetje van dit 4 
poeder maakt ze een oplossing. Ze pakt ook een flesje met een oplossing 5 
van bariumhydroxide. Wanneer ze beide oplossingen samenvoegt, 6 
ontstaat een neerslag. Lydian zegt dat uit Binas-tabel 35 blijkt dat het 7 
neerslag bestaat uit magnesiumhydroxide. Haar docent zegt dat het 8 
neerslag ook een andere stof bevat.9 
 
 

1p 40 Geef de rationele naam van MgSO4.  
 

1p 41 Geef de reactievergelijking voor het oplossen van MgSO4.  
 

2p 42 Geef de formule van bariumhydroxide.  
 

1p 43 Welke kleur heeft lakmoes als het in contact komt met een oplossing van 
bariumhydroxide?  
A blauw 
B groen 
C paars 
D rood 
 

1p 44 Geef de naam van het soort mengsel dat ontstaat wanneer Lydian de 
twee oplossingen samenvoegt.  
 

1p 45 Geef aan uit welk gegeven in Binas-tabel 35 is af te leiden dat het 
neerslag magnesiumhydroxide bevat.  
 

1p 46 Geef de formule van de andere stof in het neerslag (regels 8 en 9). 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 

Gebruik zo nodig het informatieboekje Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 20 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 

 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
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Gasontsnapping 

 
Jan leest op Twitter het volgende bericht: 
 
Gasontsnapping bij ExxonMobil in het Botlekgebied. 
Het petrochemische bedrijf ExxonMobil is deels ontruimd vanwege de 
lekkage van waterstof. De gasontsnapping bij de raffinaderij … 
 
 naar: https://twitter.com 
 
 

1p 1 Welke algemene naam is van toepassing op waterstof?  
A edelgas 
B halogeen 
C metaal 
D niet-metaal 
 

2p 2 Geef aan de hand van Binas een reden voor de ontruiming van het bedrijf. 
Vermeld daarbij het nummer van de tabel waarop je je antwoord baseert.  
Noteer je antwoord als volgt: 
Binas-tabel nummer: … 
reden: …       
 
 
Het petrochemische bedrijf verwerkt aardolie tot brandstoffen, waarbij 
aanwezige zwavelverbindingen moeten worden verwijderd. Bij de 
verbranding van zwavelverbindingen ontstaan namelijk reactieproducten 
die negatieve effecten op het milieu hebben. Bij het verwijderen van 
zwavelverbindingen wordt waterstofgas gebruikt. 
 
 

1p 3 Welke scheidingsmethode wordt gebruikt bij het verwerken van aardolie 
tot brandstoffen?  
A destilleren 
B extraheren 
C filtreren 
D indampen  
 

1p 4 Een voorbeeld van een brandstof is benzine. 
 Geef de naam van twee andere brandstoffen die uit aardolie kunnen 

worden verkregen.  
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Een voorbeeld van een zwavelverbinding die uit brandstof moet worden 
verwijderd, is thiofeen (C4H4S). Bij de volledige verbranding van thiofeen 
ontstaan koolstofdioxide, water en zwaveldioxide, waardoor bijvoorbeeld 
zure regen kan worden veroorzaakt. 
 
 

3p 5 Geef de vergelijking van de volledige verbranding van thiofeen.  
 

1p 6 Welk van de onderstaande zuren kan in het milieu uit de 
verbrandingsproducten van thiofeen ontstaan? 
A salpeterzuur 
B waterstofchloride 
C waterstofperoxide  
D zwavelzuur 
 
 
Thiofeen reageert met waterstofgas volgens onderstaande, nog onvolledig 
weergegeven, vergelijking. Eén formule en de coëfficiënt ervan ontbreken. 
 
C4H4S  +  … …    C4H6  +  H2S     (reactie 1) 
 
De gevormde H2S wordt in het bedrijf omgezet tot zwavel volgens: 
 
2 H2S  +  O2    2 S  +  2 H2O      (reactie 2) 
 
De ontstane zwavel wordt vervolgens uit de brandstof afgescheiden. 
 
 

1p 7 Welke gegevens ontbreken in de vergelijking van reactie 1? 
A 2 H 
B 2 H+ 
C 2 H2 
D 4 H 
E 4 H+ 
F 4 H2  
 

1p 8 Geef de rationele naam van H2S.  
 

2p 9 Bereken hoeveel kg zwavel maximaal kan ontstaan uit 15 kg thiofeen.  
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Jan leest bovenstaande 
informatie en tekent aan de 
hand van de vergelijking 
van reactie 2 een diagram. 
Hij gaat er hierbij van uit dat 
alle beginstoffen volledig 
worden omgezet. Dit 
diagram is hiernaast 
weergegeven.  
Helaas heeft Jan zich 
vergist: niet alle lijnen zijn 
juist. 
 
 

2p 10 Van welke stof(fen) is de lijn in het diagram van Jan onjuist?  
Neem onderstaande tabel over en kies steeds uit 'juist' of 'onjuist'.  
 

stof juist/onjuist 

H2S juist 

H2O … 

O2 … 

S … 

 

O
2

H
2
O

S

H
2
S

tijd (sec)

aantal 
moleculen
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Kunstmest 

 
Planten hebben voor hun groei onder meer de atoomsoorten stikstof, 
fosfor en kalium nodig. Daarom bevatten veel soorten kunstmest 
verbindingen van deze elementen. 
 
 

2p 11 Een stof die gebruikt wordt als stikstofbron is ammoniumnitraat. 
 Geef de formule van ammoniumnitraat.  
 

1p 12 'Superfosfaat' is een kunstmest die de atoomsoort fosfor bevat. 
Deze kunstmest bestaat onder andere uit Ca(H2PO4)2, dat is opgebouwd 
uit calciumionen en diwaterstoffosfaationen. 
Wat is de formule van het diwaterstoffosfaation?  
A H2PO4

– 
B H2PO4

2– 
C H2PO4

3– 
D H2PO4

4–  

 
 
Hieronder staat een deel van het etiket van een flesje POKON® 
UNIVERSEEL PLANTENVOEDSEL. Dit plantenvoedsel bestaat uit een 
mengsel van meststoffen waarin onder meer de atoomsoorten stikstof, 
fosfor en kalium voorkomen. Ook zijn er kleine hoeveelheden 
verbindingen van andere atoomsoorten in aanwezig (micronutriënten). 
 

POKON® UNIVERSEEL PLANTENVOEDSEL 

EG MESTSTOF 

Oplossing van NPK-meststoffen 

met micronutriënten. 

7% stikstof totaal 

            2,9% nitraatstikstof 

            1,8% ammoniumstikstof 

            2,3% ureumstikstof 
3,0% in water oplosbaar P2O5 

7,0% in water oplosbaar K2O 

 

Micronutriënten oplosbaar in water: 

0,02% boor; 0,004% koper; 

0,04% ijzer; 0,02% mangaan; 

0,002% molybdeen; 0,004% zink. 
 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 
 

Inhoud 500 mL; 710 g
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1p 13 Wat is de notatie van de oplosbare zinkdeeltjes die in POKON® 
UNIVERSEEL PLANTENVOEDSEL aanwezig zijn?  
A Sn (aq) 
B Sn2+ (aq) 
C Zn (aq) 
D Zn2+ (aq)  
 
 
Op het etiket staat vermeld dat het plantenvoedsel 7,0% K2O zou 
bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat een hoeveelheid van 100 gram 
plantenvoedsel net zoveel K+ bevat als 7,0 gram K2O.   
Er is dus niet werkelijk K2O aanwezig in het plantenvoedsel. Dit kan 
namelijk niet, omdat deze stof reageert met water. De vergelijking van 
deze zuur-basereactie is: 
 
H2O  +  K2O    2 OH–  +  2 K+    (reactie 1) 

 
 naar: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstmest 
 
 

3p 14 Bereken hoeveel gram kaliumionen aanwezig is in het flesje POKON®. 
Gebruik hierbij ook de informatie op het etiket.  
 

1p 15 Welk deeltje reageert in reactie 1 als base?  
A H2O 
B K+ 
C K2O 
D OH–  
 

1p 16 Wordt bij het optreden van reactie 1 de pH van de vloeistof hoger, lager of 
blijft deze gelijk?  
A de pH wordt lager 
B de pH blijft gelijk 
C de pH wordt hoger 
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Azijnzuur in azijn 

 
Azijn bevat azijnzuur. Volgens de Warenwet mag de aanduiding azijn 
alleen worden gebruikt als een soort azijn ten minste 4 gram azijnzuur per 
100 mL bevat. In de supermarkt zijn verschillende soorten azijn te 
verkrijgen, waaronder schoonmaakazijn en tafelazijn. Henk en Achmed 
onderzoeken welke van deze twee soorten azijn het meeste azijnzuur per 
liter bevat.  
 
 

1p 17 Wat is de notatie van azijn?   
A HAc (l) 
B H+ (aq)  +  Ac– (aq) 
C HNO3 (l) 
D H+ (aq)  +  NO3

– (aq) 
E H2SO4 (l) 
F 2 H+ (aq)  +  SO4

2– (aq) 
 

2p 18 Laat door middel van een berekening zien dat azijn die 46,0 mg azijnzuur 
per mL bevat, voldoet aan de Warenwet.  
 
 
Henk en Achmed gebruiken onderstaand stappenplan: 
1 Doe 1,0 mL azijnzuuroplossing in een erlenmeyer. 
2 Vul deze oplossing aan met gedestilleerd water tot 10 mL. 
3 Voeg enkele druppels fenolftaleïen toe. 
4 Vul een druppelflesje met natronloog.  
5 Bepaal de massa van het druppelflesje met natronloog. 
6 Voeg natronloog toe totdat de indicator van kleur verandert. 
7 Weeg het druppelflesje met natronloog nogmaals. 
8 Bereken hoeveel gram natronloog is toegevoegd. 
 
Volgens dit stappenplan onderzoeken ze eerst een oplossing die precies 
60 mg azijnzuur per mL bevat. Daarna worden ook de schoonmaakazijn 
en de tafelazijn onderzocht. De resultaten van de eerste twee proeven 
staan in onderstaande tabel vermeld. 
 

soort azijn toegevoegd natronloog (g) 

azijnzuuroplossing (60 mg/mL) 11,64  

schoonmaakazijn 16,95 

tafelazijn … 

 
 

1p 19 Geef de naam van het negatief geladen deeltje in natronloog.  
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2p 20 Bereken met de gegevens van Henk en Achmed hoeveel mg azijnzuur de 
onderzochte schoonmaakazijn per mL bevat.  
 

1p 21 In de tabel op bladzijde 8 ontbreekt nog de hoeveelheid toegevoegde 
natronloog van de proef met tafelazijn. Om deze te bepalen zijn twee 
gegevens nodig. 
In welke twee stappen van het stappenplan worden deze gegevens 
verkregen?    
A stap 1 en stap 2 
B stap 1 en stap 5 
C stap 1 en stap 7 
D stap 2 en stap 5 
E stap 2 en stap 7 
F stap 5 en stap 7 
 

1p 22 Henk en Achmed berekenen vervolgens dat de onderzochte tafelazijn 
46,0 mg azijnzuur per mL bevat.   
Hoeveel natronloog is toegevoegd bij de proef met tafelazijn?  
A meer dan 16,95 g 
B 16,95 g 
C minder 16,95 g maar meer dan 11,64 g 
D 11,64 g 
E minder dan 11,64 g 
 
 
Henk en Achmed voeren hun onderzoek nogmaals uit, maar gebruiken nu 
methylrood als indicator. Ze voegen natronloog toe totdat de kleur van de 
indicator in de erlenmeyer verandert.   
 
 

1p 23 Is de hoeveelheid toegevoegd natronloog nu meer of minder, of is 
deze gelijk aan die bij de titratie waarbij fenolftaleïen is gebruikt?  
Maak gebruik van Binas-tabel 36.  
A minder 
B gelijk 
C meer 
 

1p 24 Henk en Achmed hadden hun onderzoek ook anders kunnen uitvoeren, 
namelijk met een titratie-opstelling. Er is dan geen weegschaal nodig.  
Ook kan in plaats van een druppelflesje een ander voorwerp gebruikt 
worden.  
Welk voorwerp is het meest geschikt?  
A een buret 
B een maatcilinder 
C een reageerbuis 
D een trechter 
E een wasfles  
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Ammoniakcentrale 

 
De meeste elektriciteitscentrales produceren elektriciteit uit energie 
(warmte) die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals 
aardgas (methaan). Er bestaan ook centrales die de energie uit wind of 
van de zon gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. De hoeveelheid 
energie uit deze bronnen is echter niet constant. Daarom wordt 
onderzocht of een tijdelijk teveel aan energie kan worden gebruikt om 
ammoniak (NH3) te maken, die op een later moment kan worden 
verbrand. Wanneer er bijvoorbeeld weinig zon is, kan extra elektriciteit 
worden geproduceerd uit de verbrandingswarmte van ammoniak.  
 
 

1p 25 Geef de naam van een andere fossiele brandstof dan aardgas.  
 

1p 26 Bij de volledige verbranding van aardgas ontstaat een stof die ook 
ontstaat bij de volledige verbranding van ammoniak.  
 Geef de formule van deze stof.  
 
 
Ammoniak kan worden geproduceerd door een reactie van stikstof met 1 

waterstof. Voor het verkrijgen van stikstof en waterstof is veel energie 2 

nodig, waarvoor het teveel aan windenergie of zonne-energie kan worden 3 

gebruikt. De stikstof wordt uit de lucht gehaald (ruimte I) en de waterstof 4 

ontstaat door elektrolyse van water (ruimte II). Het gevormde ammoniak 5 

(ruimte III) wordt vloeibaar gemaakt en opgeslagen. Bij de verbranding 6 

van ammoniak (ruimte IV) komt energie vrij, die uiteindelijk wordt 7 

omgezet tot elektriciteit. Deze processen zijn hieronder schematisch en 8 

vereenvoudigd weergegeven.   9 

 
 

3p 27 Geef de reactievergelijking voor de vorming van ammoniak (regel 1 en 2). 
 

I

III

II

IV

gasmengsel A

lucht

water waterstof

stikstof

ammoniak ammoniak
opslag

stof X

gasmengsel B

gasmengsel C

Pagina: 54Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 GT-0174-a-19-1-o 11 / 15 lees verder ►►►

1p 28 In enkele ruimtes vindt zowel een scheiding als een reactie plaats.  
Maar in één van de ruimtes vindt alleen een scheiding plaats.  
Welke ruimte is dit?    
A ruimte I 
B ruimte II   
C ruimte III 
D ruimte IV 
 

1p 29 Uit ruimte I wordt een gasmengsel geleid (gasmengsel A). 
 Geef de naam van het hoofdbestanddeel van gasmengsel A.  
 

1p 30 Geef de formule van stof X die ontstaat bij het proces in ruimte II.  
 

2p 31 Ammoniak wordt vloeibaar gemaakt en opgeslagen.  
 Neem onderstaande tabel over en geef aan of de genoemde gegevens 

'wel' of 'niet' veranderen wanneer een bepaalde hoeveelheid 
ammoniakgas wordt omgezet tot een vloeistof.  

 

gegeven verandert wel/niet 

het aantal moleculen  … 
de afstand tussen de moleculen  … 
de massa  … 
het volume  … 

 
 
Het gebruik van ammoniak als opslagmiddel voor energie heeft ook 
nadelen. Ammoniak is giftig en bij de verbranding (ruimte IV) kunnen 
stikstofoxiden worden gevormd. Daarom moet gasmengsel C worden 
behandeld. Een methode hiervoor is om de gassen te laten reageren met 
ammoniak. Hierbij ontstaan uit de stikstofoxiden weer stikstof en water. 
Eén van de reacties die hierbij optreedt, is hieronder onvolledig 
weergegeven:  
 
… NH3  +  … NO  +  O2    … N2  + …  H2O      
 
 

1p 32 Neem de onvolledige vergelijking uit het tekstblok over en vul de vier 
ontbrekende coëfficiënten aan.   
 

1p 33 De reactieproducten van deze behandeling van gasmengsel C kunnen 
mogelijk worden gescheiden en teruggeleid naar verschillende ruimtes.  
Welke ruimtes zijn dat? Maak gebruik van het blokschema op 
bladzijde 10. 
A ruimte II en ruimte III 
B ruimte II en ruimte IV 
C ruimte III en ruimte IV  
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De geest van Aladin 

 
Een docent vertelt het sprookje van Aladin die 
over een toverlamp wreef, waardoor een geest uit 
deze lamp verscheen. Terwijl hij vertelt, heeft de 
docent een 'toverlamp' in zijn hand waar hij 
overheen wrijft. Maar er gebeurt niets. Harder 
wrijven helpt niet. Dan opent hij de deksel van zijn 
toverlamp en roept: "Geest, wel even meewerken, 
hè!" Hij doet snel de deksel weer op de lamp en 
wrijft weer. Vrijwel meteen verschijnt er een grote 
wolk. "Kijk, de geest van Aladin!"    
 
Voordat de les begon, heeft de docent de toverlamp gemaakt volgens 
onderstaand voorschrift:   
 Vul een 'toverlamp' met 50 mL waterstofperoxide-oplossing (H2O2). 
 Doe een spatel mangaan(IV)oxide in filtreerpapier en vouw dit tot een 

pakketje. 
 Knoop een touwtje om het pakketje en hang het 

pakketje boven de vloeistof in de toverlamp.  
 Klem het touwtje vast onder de deksel van de 

toverlamp. 
 
 

2p 34 De gebruikte vloeistof is een oplossing.  
 Neem onderstaande tabel over en geef aan of de genoemde 

kenmerken 'wel' of 'niet' van toepassing zijn op een oplossing.  

Een oplossing ... wel/niet 

   is altijd kleurloos. … 

   bevat altijd water. … 

   is altijd helder.  … 

 
1p 35 De gebruikte oplossing heeft een gehalte waterstofperoxide van 

15 volumeprocent.  
 Bereken hoeveel mL waterstofperoxide de toverlamp bevat.  
 

1p 36 Geef de formule van mangaan(IV)oxide.  
 
 
Wanneer de docent de deksel opent, valt het pakketje in de oplossing. 
Het mangaan(IV)oxide is een katalysator voor de ontleding van 
waterstofperoxide tot water en zuurstof. Bij de reactie komt warmte vrij 
waardoor waterdamp ontstaat. Buiten de toverlamp vormt zich een nevel 
(de wolk) doordat de waterdamp daar afkoelt. 
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2p 37 Geef de vergelijking van de ontleding van waterstofperoxide.  
 

2p 38 Water ondergaat na het openen van de deksel achtereenvolgens twee 
fase-overgangen. 
 Geef de namen van deze fase-overgangen.  
Noteer je antwoord als volgt: 
 eerst: …  
 dan: …. 
 

1p 39 Op een bepaald moment stopt de ontleding.  
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? 
A Er is geen mangaan(IV)oxide meer. 
B Er is geen waterstofperoxide meer. 
C Er is waterdamp ontsnapt. 
D Er is zuurstof ontstaan. 
 
 
De docent voert vervolgens twee proeven uit. Hij gebruikt bij beide 
proeven 50 mL van een 15 volumeprocent waterstofperoxide-oplossing.  
Proef I: Hij voegt eerst een spatelpunt mangaan(IV)oxide toe aan de 
oplossing en meet voortdurend 
het aantal mL zuurstof dat 
vrijkomt.  
Proef II: Hij herhaalt proef I, maar 
gebruikt nu een theelepel 
mangaan(IV)oxide.  
 
De resultaten van de twee 
proeven zijn in het diagram 
hiernaast weergegeven. 
 
 
 

2p 40 Een leerling trekt na afloop van beide proeven een aantal conclusies: 
1 De hoeveelheid katalysator heeft invloed op de totale hoeveelheid 

zuurstof die vrijkomt. 
2 Hoe meer katalysator wordt toegevoegd, hoe sneller de reactie is 

afgelopen. 
3 Tijdens de proef neemt de reactiesnelheid af.   
 Geef voor elke conclusie aan of deze 'juist' of 'onjuist' is.  
Noteer je antwoord als volgt:     
 conclusie 1: … 
 conclusie 2: … 
 conclusie 3: … 
 

tijd (sec)

volume
zuurstof

(mL)

proef II

proef I
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Sprinkler 

 
Een sprinklerinstallatie is een brandblusinstallatie met sprinklers 
(sproeikoppen) aan het plafond. In elke sprinkler is een smeltzekering 
aanwezig die de watertoevoer afsluit. Bij een brand zullen deze 
smeltzekeringen, als gevolg van de warmte, smelten en vervormen. De 
sprinklers gaan dan water sproeien, waardoor de brand wordt geblust. 
 
 naar: http://www.explainthatstuff.com 
 
 

2p 41 Bij het blussen van een brand worden verbrandingsvoorwaarden 
weggenomen. 
 Geef de drie verbrandingsvoorwaarden.  
 

1p 42 Aan bluswater worden soms stoffen toegevoegd die schuim veroorzaken. 
Waaruit bestaat dit schuim? 
A een gas, fijn verdeeld in een vloeistof 
B een gas, fijn verdeeld in een vaste stof   
C een vaste stof, fijn verdeeld in een gas 
D een vaste stof, fijn verdeeld in een vloeistof 
E een vloeistof, fijn verdeeld in een gas  
F een vloeistof, fijn verdeeld in een vaste stof  
 
 
De smeltzekering kan bestaan uit een legering. Een voorbeeld van een 
legering die wordt gebruikt in sprinklers is Woodsmetaal. Woodsmetaal is 
een bijzonder mengsel. Het heeft namelijk een smeltpunt (341 K).  
In tabel 1 zijn de samenstelling van Woodsmetaal en enkele bijbehorende 
gegevens weergegeven. 
 
tabel 1 

metaal massapercentage (%) atoommassa (u) smeltpunt (K) 

bismut 50 209 544 

lood 25 207,2 600 

tin 12,5 118,7 505 

cadmium 12,5 112,4 594 
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1p 43 Bij brand komt warmte vrij, waardoor Woodsmetaal zal smelten.  
Welk van onderstaande diagrammen geeft het temperatuurverloop bij het 
smelten van Woodsmetaal weer?  

diagram I diagram II

tijd tijd

te
m

pe
ra

tu
ur

te
m

pe
ra

tu
ur

te
m

pe
ra

tu
ur

te
m

pe
ra

tu
ur

diagram III diagram IV

tijd tijd
 

A diagram I 
B diagram II 
C diagram III 
D diagram IV  
 

2p 44 Een bepaalde smeltzekering van Woodsmetaal bevat 0,48 gram lood.  
 Bereken de totale massa van deze smeltzekering in gram.  
 

1p 45 Bevat Woodsmetaal meer of minder tinatomen dan cadmiumatomen of 
zijn dit er evenveel?  
A minder tinatomen dan cadmiumatomen 
B evenveel tinatomen als cadmiumatomen 
C meer tinatomen dan cadmiumatomen 
 

2p 46 Een sprinkler is veiliger wanneer de smeltzekering bestaat uit 
Woodsmetaal dan wanneer deze uit zuiver bismut bestaat.  
 Leg dit uit met behulp van gegevens uit tabel 1 en de daarbij 

behorende tekst. 

 
Niet alle smeltzekeringen van sprinklers 
bestaan uit Woodsmetaal. Sommige 
smeltzekeringen zijn van glas. Dit glas is 
gekleurd. Met de kleur wordt aangegeven bij 
welke temperatuur de smeltzekering smelt.  
De tabel hiernaast geeft een overzicht van 
de kleuren en bijbehorende smeltpunten. 
 
 

1p 47 Welke kleur heeft een glazen smeltzekering die bij dezelfde temperatuur 
smelt als Woodsmetaal (341 K)?  
A oranje 
B rood 
C geel 
D groen 
E blauw   
 

glaskleur smeltpunt (°C) 

oranje 57 

rood 68 

geel 79 

groen 93 

blauw 141 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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GT-0174-a-19-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 

Gebruik zo nodig het informatieboekje Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 19 juni
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 

 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Campinggas  

 
Op de camping wordt vaak gekookt met behulp van een gas uit 
gasflessen. Dit gas is meestal butaan (C4H10), maar er zijn ook gasflessen 
die gevuld zijn met propaan (C3H8). Voordat de gassen worden 
opgeslagen in de gasflessen, worden de gassen vloeibaar gemaakt.  
 
 

1p 1 Tot welk soort stoffen behoren butaan en propaan?  
A edelgassen 
B halogenen 
C koolwaterstoffen 
D zouten   
 

1p 2 Propaan en butaan kunnen worden verkregen uit aardolie.  
Welke scheidingsmethode is hiervoor nodig?  
A adsorberen 
B bezinken 
C destilleren 
D extraheren 
E indampen 
 

3p 3 Geef de vergelijking van de volledige verbranding van propaan. 
 

1p 4 Rook en vlammen zijn verbrandingsverschijnselen. 
 Geef nog een verbrandingsverschijnsel.  
 

1p 5 Wat gebeurt er met de afstand tussen de moleculen van propaan en 
butaan wanneer deze gassen vloeibaar worden gemaakt?  
A De afstand wordt kleiner. 
B De afstand blijft gelijk. 
C De afstand wordt groter. 
 

1p 6 Welk van de onderstaande pictogrammen zal op een gasfles met butaan 
staan?  

  
I II III IV 

A pictogram I 
B pictogram II 
C pictogram III 
D pictogram IV   
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De verbrandingswarmte van een bepaald gas kan worden uitgedrukt als 
de hoeveelheid energie, in Joule (J), die vrijkomt bij de volledige 
verbranding van een kubieke centimeter (cm3) van dit gas.  
 
 

1p 7 Om 1,0 L water aan de kook te brengen is een bepaald volume propaan 
nodig.  
Kan met hetzelfde volume butaan minder, evenveel of meer water aan de 
kook worden gebracht? Maak gebruik van Binas-tabel 19 en neem aan 
dat alle overige omstandigheden gelijk blijven. 
Met dit volume butaan kan 
A minder water aan de kook worden gebracht. 
B evenveel water aan de kook worden gebracht. 
C meer water aan de kook worden gebracht. 
 
 
Op het moment dat de gasfles wordt opengedraaid, verdampt 
een deel van de vloeibare brandstof en stroomt als gas uit de 
gasfles. Voor het verdampen is veel warmte nodig. De gasfles 
koelt daardoor af. Bij langdurig gebruik van de gasfles, 
bijvoorbeeld tijdens het barbecueën, ontstaan kleine druppeltjes 
op de buitenkant van de gasfles.  
 
 
 

1p 8 Een nadeel van butaan is dat het niet uit de gasfles stroomt wanneer het 
buiten erg koud is. Propaan kan dan vaak wel worden gebruikt, doordat 
propaan gemakkelijker gasvorming wordt.  
Welke verklaring kan hiervoor worden gegeven?  
A De dichtheid van propaan is hoger dan die van butaan. 
B De molecuulmassa van propaan is hoger dan die van butaan. 
C Het kookpunt van propaan is lager dan dat van butaan. 
D Het smeltpunt van propaan is lager dan dat van butaan. 
 

1p 9 Waardoor kunnen er vloeistofdruppeltjes op de buitenkant van de gasfles 
ontstaan? 
A Brandstof uit de fles condenseert. 
B Brandstof uit de fles stolt. 
C Brandstof uit de fles sublimeert. 
D Waterdamp uit de lucht condenseert. 
E Waterdamp uit de lucht stolt. 
F Waterdamp uit de lucht sublimeert. 
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Mexico 

 
Op een oude Mexicaanse postzegel staan de 
formules van vijf stoffen die door Mexico worden 
geëxporteerd. Een afbeelding van deze  
postzegel staat hiernaast. 
 
 
 

1p 10 De stoffen die op de postzegel staan, zijn zouten of metalen.  
In welke groepen van het periodiek systeem staan de metalen die op de 
postzegel staan?  
A in de groepen 3, 4 en 6  
B in de groepen 4, 5 en 6 
C in de groepen 11, 12 en 14  
D in de groepen 11, 14 en 17 
 

1p 11 Welk van onderstaande kenmerken heeft de stof Ag?  
A De stof geleidt stroom. 
B De stof is een legering. 
C De stof is ontleedbaar. 
D De stof is vloeibaar bij kamertemperatuur. 
 
 
NaCl wordt vooral gewonnen door het indampen van zeewater. Het kan 
ook door middel van extractie uit de bodem worden gehaald. Hierbij wordt 
heet water in de bodem gespoten. Vervolgens wordt een oplossing van 
NaCl opgepompt en ingedampt. CaF2 wordt ook gewonnen uit de bodem. 
 
 

1p 12 Van welk verschil in stofeigenschap wordt gebruikgemaakt bij indampen?  
A deeltjesgrootte   
B dichtheid 
C kookpunt 
D oplosbaarheid 
 

2p 13 Leg uit of CaF2 gewonnen kan worden door extractie met water.  
Maak gebruik van een tabel uit Binas.  
 

2p 14 Lood kan worden verkregen uit de loodverbinding PbS. 
 Hoeveel ton lood kan maximaal worden verkregen uit 5,0 ton PbS?  
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Zinkerts bevat zinksulfide (ZnS). De productie van zink uit zinksulfide 
verloopt in een aantal stappen:  
stap 1:  Zinksulfide reageert met zuurstof tot zinkoxide en 

zwaveldioxide.  
stap 2:  Zinkoxide reageert met een oplossing van zwavelzuur tot een 

oplossing van zinksulfaat. Dit is een zuur-basereactie. 
stap 3:  Uit de oplossing van zinksulfaat wordt met behulp van 

elektrolyse vast zink gevormd. 
 
 

3p 15 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt bij stap 1.  
 

2p 16 Wat gebeurt er tijdens stap 2?   
Neem onderstaande tabel over, en kies steeds uit 'waar' of 'niet waar'.  

 waar/niet waar 

Er ontstaan watermoleculen. … 

Waterstofionen reageren met oxide-ionen. … 

Zinkionen reageren met sulfaationen. … 

De pH van de oplossing die ontstaat is lager dan 
de pH van de oplossing van zwavelzuur.   

 
… 

 
1p 17 Geef de formule van zinksulfaat.  

 
1p 18 Welk soort deeltjes zorgt bij de elektrolyse voor de stroomgeleiding in de 

oplossing? 
A atomen 
B ionen 
C moleculen 
 

1p 19 Welk soort proces is elektrolyse?  
A mengen 
B ontleden 
C scheiden 
D verbranden  
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Mosterd  

 
Op een pot mosterd staat onder andere de volgende informatie: 
Ingrediënten: azijn, water, mosterdzaden, natriumchloride, suiker, kruiden. 
 
Kees onderzoekt hoeveel azijn is gebruikt bij het maken van deze 
mosterd. Azijn is een oplossing van azijnzuur in water.  
Hij doet 3,0 gram mosterd in een bekerglas, voegt een beetje water toe en 
roert goed. Er ontstaat een troebel mengsel. Hij schenkt dit mengsel door 
een filter en spoelt het residu na met water. Het filtraat, samen met het 
spoelwater, vult hij met water aan tot 50 mL. Kees brengt 10,0 mL van 
deze oplossing in een erlenmeyer en voegt een paar druppels 
fenolftaleïen toe. Vervolgens titreert hij met een oplossing die 4,0 mg 
natriumhydroxide per mL bevat. Wanneer 1,96 mL van deze oplossing is 
toegevoegd, verkleurt de fenolftaleïen.  
 
 

1p 20 Wat is de formule van de negatieve ionen in azijn?  
A Ac– 
B Cl– 
C NO3

– 
D SO4

2– 
 

1p 21 Het residu wordt nagespoeld met water omdat één bestanddeel van 
mosterd volledig uit het residu moet worden verwijderd.  
Welke bestanddeel is dat?   
A azijn  
B kruiden  
C mosterdzaden  
D natriumchloride  
E suiker  
 

1p 22 Hoe wordt een oplossing van natriumhydroxide ook wel genoemd?  
A ammonia 
B kalkwater 
C koolzuurhoudend water 
D natronloog 
E verdund salpeterzuur  
 

2p 23 Bereken hoeveel mg OH– de oplossing van natriumhydroxide per mL 
bevat.  
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2p 24 De vloeistof in de erlenmeyer verandert tijdens de titratie. 
 Beschrijf de vloeistof ná de kleuromslag. Maak gebruik van 

Binas-tabel 36. 
Noteer je antwoord als volgt: 
 Fenolftaleïen verkleurde naar: … (kies uit 'kleurloos' of 'paars') 
 De vloeistof werd: …   (kies uit 'zuur', 'basisch' of 'neutraal') 
 

3p 25 Bereken het aantal mL azijn dat is gebruikt in 3,0 gram mosterd.  
Ga bij deze berekening uit van de volgende gegevens: 
 de informatie in de tekst  
 op het omslagpunt heeft precies al het azijnzuur gereageerd 
 1,0 mL natriumhydroxide-oplossing reageert met 5,9 mg azijnzuur 
 15 mL azijn bevat 600 mg azijnzuur.   
 

2p 26 Wanneer Kees 20,0 mL oplossing zou titreren, in plaats van 10,0 mL, 
veranderen zijn resultaten.    
Neem onderstaande tabel over en kies bij elke verandering steeds uit 
'waar' of 'niet waar'.   
 

verandering waar/niet waar 

Er is meer fenolftaleïen nodig. … 

Er is meer natriumhydroxide-oplossing nodig. … 

Er wordt een hoger gehalte azijn berekend. … 
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Auto’s rijden op ijzer … 

 
Misschien wordt in de toekomst wel ijzer gebruikt als brandstof voor de 
auto. Bij een tankstation zou dan het volgende kunnen gebeuren: een 
bestuurder steekt cassettes met roestpoeder in de pomp, die vervolgens 
nieuwe cassettes met ijzerpoeder teruggeeft. De bestuurder steekt deze 
cassettes in zijn auto en kan weer honderden kilometers rijden. Het 
tanken bestaat dus uit het verwisselen van cassettes. 
 
Het ijzerpoeder wordt in de auto (ruimte I) omgezet tot roest (Fe2O3).  
Door de energie die daarbij vrijkomt, wordt de motor aangedreven.  
Roest die is afgegeven bij het tankstation, kan vervolgens met waterstof 
weer worden omgezet tot ijzer (ruimte II). Het gevormde ijzer kan dan 
weer als brandstof gebruikt worden. Deze ijzerkringloop is schematisch  
en vereenvoudigd weergeven in figuur 1. Hierin zijn twee namen 
vervangen door stof X en stof Y. 
 
figuur 1 

stof X I II

stof Y

waterstof

water

roest

 
 
 

2p 27 Het ijzerpoeder bestaat uit kleine ijzerdeeltjes. Onderzoekers stellen dat 
deze ijzerdeeltjes een micrometer of een nanometer groot kunnen zijn.  
De deeltjesgrootte heeft invloed op de hoeveelheid energie die per minuut 
kan vrijkomen, wanneer het ijzer wordt omgezet tot roest.  
 Leg uit bij welke deeltjesgrootte (een micrometer of een nanometer) 

een cassette de meeste energie per minuut zal opleveren.  
 Neem aan dat de massa ijzer in de cassettes gelijk is. 
 Maak gebruik van Binas-tabel 3.   

 
1p 28 Een cassette die wordt afgegeven bevat 10 kg roest.  

Bevatte deze cassette minder of meer dan 10 kg ijzerpoeder, of was deze 
massa gelijk aan 10 kg? Neem aan dat er geen ijzer of roest verloren 
gaat.  
A minder dan 10 kg 
B 10 kg 
C meer dan 10 kg 
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1p 29 Welk Romeins cijfer wordt gebruikt in de rationele naam van Fe2O3?  

A I           
B II 
C III 
D IV 
E V 
F VI  
 

1p 30 Welk proces vindt plaats in ruimte I? 
A faseovergang 
B ontleding 
C scheiding 
D verbranding 
E zuur-basereactie 
 

1p 31 Om roest weer om te zetten tot ijzer is waterstof nodig. 
Op welke van de onderstaande manieren kan waterstof worden 
geproduceerd?  
A koken van water 
B neutraliseren van water 
C ontkalken van water 
D ontleden van water  
 

3p 32 Geef de reactievergelijking voor het proces in ruimte II.  
 

2p 33 Een auto die op benzine rijdt, kan ongeveer 15 kilometer rijden op één 
liter benzine.  
 Laat met een berekening zien dat een auto die op ijzer rijdt per 

afgelegde kilometer een hogere massa brandstof nodig heeft dan een 
auto die op benzine rijdt.  

Maak gebruik van de volgende informatie: 
 Binas-tabel 16  
 1,0 g/cm3 = 1,0 kg/L     
 met 40 kg ijzerpoeder als brandstof kan 100 km worden gereden. 
 

1p 34 Het gebruik van ijzer in plaats van benzine als brandstof heeft voordelen. 
Er wordt bijvoorbeeld een veel kleinere bijdrage geleverd aan het 
versterkt broeikaseffect. 
 Geef de formule van een stof die een bijdrage levert aan het versterkt 

broeikaseffect.  
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Strooizout 
 
Rijkswaterstaat heeft in één weekend 
14,9 miljoen kilogram strooizout verspreid 
op de Nederlandse snelwegen.  
Dit strooizout bestaat voornamelijk uit 
vast natriumchloride. Met behulp van 
strooiwagens wordt vast strooizout 
tegelijk met pekel uitgestrooid, waardoor 
de korrels strooizout beter aan het 
wegdek plakken.  
Pekel is een oplossing van natriumchloride in water.  
Natriumchloride veroorzaakt dat water bij een lagere temperatuur dan 
normaal wordt omgezet tot ijs. Hierdoor wordt gladheid tegengegaan. 
 
 

1p 35 Welke faseovergang kan gladheid veroorzaken?  
A condenseren 
B extraheren 
C smelten 
D stollen 
E verdampen  
 

1p 36 Bij welke temperatuur in Kelvin zal een mengsel van water en strooizout 
worden omgezet tot ijs?  
A lager dan 0  
B hoger dan 0 maar lager dan 273   
C hoger dan 273 maar lager dan 373 
D hoger dan 373  
 

1p 37 Behalve water bevat pekel nog andere deeltjes. 
Wat is de notatie van deze andere deeltjes?  
A Na+ (aq)  +  Cl (aq)  
B Na+ (l)  +  Cl (l)   
C NaCl (aq)   
D NaCl (l)    
 
 

Pagina: 71Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 GT-0174-a-19-2-o 13 / 15 lees verder ►►►

Bij het uitstrooien van de 14,9 miljoen kilogram vast strooizout, werd 
tegelijk ook een hoeveelheid pekel op de snelwegen verspreid. Deze 
hoeveelheid pekel bevatte 1,4 miljoen kilogram natriumchloride. 
 
 

2p 38 Laat met een berekening zien dat deze hoeveelheid pekel 1,4 miljoen 
kilogram natriumchloride bevatte.  
Neem aan dat:  
 er werd gestrooid in de massaverhouding strooizout : pekel = 7 : 3    
 1,0 kg pekel 0,22 kg natriumchloride bevat.  
 

2p 39 Bereken hoeveel kg natriumchloride in totaal werd verspreid door het 
strooien van 14,9 miljoen kg strooizout tegelijk met de pekel.  
Maak gebruik van de volgende gegevens:  
 Strooizout bestaat voor 95 massaprocent uit natriumchloride. 
 De gestrooide pekel bevatte 1,4 miljoen kg natriumchloride. 
 
 
Behalve natriumchloride kunnen ook andere zouten worden ingezet bij 
gladheidsbestrijding, zoals calciumchloride (CaCl2) en magnesiumchloride 
(MgCl2). De keuze voor een strooimiddel wordt mede bepaald door de 
weersomstandigheden. Daarbij speelt het aantal ionen dat in gesmolten 
sneeuw en ijs aanwezig is een rol. 
 
 

1p 40 Van een bepaald strooizout is met behulp van een oplossing van 
kaliumfosfaat (K3PO4) onderzocht of het, behalve NaCl, misschien ook 
CaCl2 en/of MgCl2 bevat. Er ontstond een neerslag.  
Welke conclusie is juist?  
Het strooizout bevat, behalve NaCl, 
A maar een van de zouten: alleen CaCl2 óf alleen MgCl2. 
B zowel CaCl2 als MgCl2. 
C geen van de zouten: geen CaCl2 en geen MgCl2. 
D een óf twee van de zouten: CaCl2 en/of MgCl2. 
 

1p 41 Welk van de stoffen calciumchloride en magnesiumchloride levert per kg 
het grootste aantal ionen?  
A calciumchloride 
B magnesiumchloride 
C het aantal ionen per kg is voor beide stoffen gelijk 
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Honing(bij) 

 
Planten scheiden nectar af. Honingbijen verzamelen de nectar en 
verwerken die tot honing. Nectar bestaat voor een belangrijk deel uit 
suikers, waaronder sacharose. Het overige deel van de nectar bestaat 
voornamelijk uit water en een kleine hoeveelheid andere stoffen.  
De bijen voegen aan de nectar hulpstoffen toe, zoals enzymen. Onder 
invloed van enzymen wordt sacharose omgezet tot andere suikers. Een 
reactie die daarbij optreedt, kan met onderstaande vergelijking worden 
weergegeven. Deze vergelijking is nog onvolledig: alleen één formule 
ontbreekt. 
 
C12H22O11  +  …  →  2 C6H12O6  (reactie 1) 
 
De verwerkte nectar wordt vervolgens in een 
honingraat (zie afbeelding hiernaast) gebracht.  
Daar verdampt water uit het mengsel. Wanneer het 
mengsel de juiste gehalte suikers heeft, is de honing 
klaar.
 
 naar www.bijenhouden.nl 
 
 

1p 42 Geef de ontbrekende formule.   
 

2p 43 Sacharose wordt omgezet tot andere suikers (reactie 1).    
 Neem onderstaande tabel over en geef aan of de genoemde gegevens 

'wel' of 'niet' veranderen wanneer reactie 1 optreedt. 

gegeven verandert wel/niet 

het aantal suikermoleculen … 

het aantal atomen per suikermolecuul … 

het aantal atoomsoorten per suikermolecuul … 

 
1p 44 Is het gehalte suikers in honing hoger of lager dan dat in de verwerkte 

nectar, of is dit gehalte gelijk? 
A Het gehalte suikers in honing is lager dan dat in de nectar. 
B Het gehalte suikers in honing is gelijk aan dat in de nectar. 
C Het gehalte suikers in honing is hoger dan dat in de nectar. 
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Om te bepalen uit welke planten de nectar afkomstig was, kan de honing 
onderzocht worden. Bij dit onderzoek wordt steeds 40 gram honing 
opgelost in 100 mL gedestilleerd water. Daarna worden onder meer de pH 
en de elektrische geleiding van de verkregen honingoplossing bepaald.  
In tabel 1 zijn van enkele honingsoorten de pH en de gemeten elektrische 
geleiding weergegeven. 
 
tabel 1  

oplossing van pH elektrische geleiding 
(µS cm–1) 

acaciahoning 3,91 150 

heidehoning 4,23 615 

lindehoning 4,59 515 

zonnebloemhoning 3,78 270 

 
 naar www.bijenhouden.nl 
 
 

1p 45 Welke honingsoort uit tabel 1 bevat de hoogste concentratie 
waterstofionen?  
A acaciahoning 
B heidehoning 
C lindehoning 
D zonnebloemhoning 
 

2p 46 Wanneer in het onderzoek drinkwater (leidingwater) is gebruikt, kunnen 
de meetresultaten anders zijn dan wanneer gedestilleerd water is 
gebruikt.  
 Leg uit waarom de meetresultaten in dat geval anders kunnen zijn. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 

Gebruik zo nodig het informatieboekje Binas vmbo kgt. 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 18 mei

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 

 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Brandmelders 

 
Bij het bouwen van huizen is het verplicht om een rookmelder te plaatsen. 
Dit apparaat reageert op de vaste deeltjes in rook en geeft een alarmtoon 
als er rook in een ruimte aanwezig is. Een bepaald soort rookmelder 
bevat een kleine hoeveelheid americiumoxide (AmO2). De hoeveelheid 
AmO2 in één rookmelder bevat 0,20 mg van het element americium. 
 
 

1p 1 Op welk van onderstaande verbrandingsproducten zal de rookmelder 
reageren? 
A koolstofdioxide 
B roet 
C waterdamp 
D zwaveldioxide 
 

1p 2 Americiumoxide bestaat uit ionen.  
Wat is de lading van het americiumion in AmO2? 

A 1+ 
B 2+ 
C 3+ 
D 4+ 
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2p 3 De relatieve atoommassa van americium in deze rookmelder is 241. 
 Bereken hoeveel milligram AmO2 in de rookmelder aanwezig is. 

Het is raadzaam om in huis ook een melder voor koolstofmono-oxide te 
plaatsen. Deze melders zijn onder andere te koop in een bouwmarkt. In 
een folder staat over dit product: detecteert gevaarlijke concentraties 
koolstofmono-oxide. 

1p 4 Waarom is koolstofmono-oxide gevaarlijk? 
A Het is corrosief. 
B Het is giftig. 
C Het is irriterend. 

1p 5 Een koolstofmono-oxidemelder reageert, net als een rookmelder, op 
reactieproducten van een onvolledige verbranding van 
koolstofverbindingen. Een onvolledige verbranding kan bijvoorbeeld 
ontstaan wanneer de verbrandingsinstallatie verkeerd is afgesteld. 
 Geef aan waardoor een verbranding onvolledig verloopt. 
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Ontkalkingstabletten 

 
In huishoudelijke apparaten waarin leidingwater wordt verwarmd, ontstaat 
ketelsteen. Deze apparaten moeten daarom regelmatig ontkalkt worden. 
Hoe vaak dit moet gebeuren, is afhankelijk van de hardheid van het 
leidingwater. Deze hardheid wordt uitgedrukt in Duitse hardheidsgraden 
(DH). Er wordt een aantal watercategorieën onderscheiden: 
 

categorie DH 

1 tot 4 

2 4 tot 8 

3 8 tot 12 

4 12 tot 18 

5 hoger dan 18 

 
 naar: https://nl.wikipedia.org 
 
 

1p 6 Geef de formule van een deeltje dat de hardheid van (leiding)water 
veroorzaakt. 
 

1p 7 Bij welke categorie leidingwater zal een apparaat, bij gelijk gebruik, het 
eerst ontkalkt moeten worden?  
A categorie 1 
B categorie 2 
C categorie 3 
D categorie 4 
E categorie 5 
 

1p 8 Welke van onderstaande vergelijkingen geeft het ontkalken weer?  
A Ca  +  2 H2O  →  Ca2+  +  2 OH–  +  H2   
B Ca2+  +  CO3

2–  →  CaCO3 
C Ca2+  +  H2O  +  CO2  →  CaCO3  +  2 H+   
D Ca2+  + 2 OH–   →  Ca(OH)2 
E CaCO3  +  2 H+  →  Ca2+  +  H2O  +  CO2 
 
 
Er zijn speciale ontkalkingstabletten verkrijgbaar. Een oplossing van zo'n 
tablet wordt in het apparaat verwarmd. Hierbij treedt een reactie op 
tussen ketelsteen en de werkzame stof uit het ontkalkingstablet.  
Een bijsluiter van ontkalkingstabletten vermeldt dat een tablet: 
 50 gram weegt; 
 30 massaprocent werkzame stof bevat; 
 moet worden opgelost in 200 mL water. 
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2p 9 Paul maakt een oplossing volgens de informatie in de bijsluiter.
 Bereken hoeveel gram werkzame stof deze oplossing per liter bevat.

Neem aan dat alle gebruikte werkzame stof in de oplossing komt. 

1p 10 Op internet leest Paul iets anders dan in de bijsluiter, namelijk dat twee 
tabletten moeten worden opgelost in 1,0 liter water. Hij vraagt zich af of 
de oplossing dan dezelfde concentratie krijgt als wanneer hij de bijsluiter 
volgt. 
Is de concentratie werkzame stof in deze oplossing met twee tabletten per 
liter hoger of lager dan in de oplossing volgens de bijsluiter, of is deze 
dan gelijk?  
A Deze concentratie is dan lager. 
B Deze concentratie is dan hoger. 
C De concentratie is in beide oplossingen gelijk. 

Om te onderzoeken hoeveel werkzame stof een  
ontkalkingstablet bevat, voert Paul een titratie uit. Hij 
gebruikt hierbij een opstelling zoals in de afbeelding 
hiernaast is weergegeven. Onderdeel I vult hij met 
natronloog. In onderdeel II doet hij 25,0 mL van de 
oplossing die is gemaakt volgens de bijsluiter (één 
tablet in 200 mL water). Aan deze oplossing voegt hij 
een indicator toe. Het eindpunt van de titratie is bereikt 
wanneer Paul 15,4 mL natronloog heeft toegevoegd.  

naar: www.thuisexperimenteren.nl  

2p 11 Geef de naam van glaswerk I en II in de opstelling die is weergegeven in 
de afbeelding.   
Noteer je antwoord als volgt: 
glaswerk I = …  
glaswerk II = … 

2p 12 Geef de notatie van natronloog. Vermeld ook de toestandsaanduidingen.  

1p 13 Is de pH van de oplossing in onderdeel II na afloop van de titratie lager of 
hoger dan vóór de titratie, of is deze gelijk gebleven?  
A De pH is lager geworden. 
B De pH is gelijk gebleven. 
C De pH is hoger geworden. 

2p 14 Van de gebruikte natronloog is bekend dat 1,00 mL reageert met 0,135 g 
werkzame stof. 
 Bereken met behulp van de resultaten van de titratie hoeveel gram 
werkzame stof het onderzochte ontkalkingstablet bevat. 

I

II
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Ira Remsen 

Ira Remsen (1846-1927) was een hoogleraar aan een Amerikaanse 
universiteit. Hij had als kind het volgende in zijn dagboek geschreven: 

Ik las in een scheikundeboek dat salpeterzuur reageert met koper. Ik had 1 

geen zin meer om dit soort dingen te lezen, ik wilde het zelf zien! Ik had 2 

zelf koperen muntjes en wist dat de dokter een fles salpeterzuur op tafel 3 

had staan. Ik legde een muntje op tafel en schonk er wat salpeterzuur 4 

overheen. Er ontstond een bruisende en sissende vloeistof die uiteindelijk 5 

blauw kleurde. Ook ontstond een donker, rood gas. Dit was onaangenaam 6 

en verstikkend. Hoe kon ik dit stoppen? Ik pakte het reagerende muntje 7 

op om het naar buiten te gooien. Daarbij leerde ik iets nieuws: 8 

salpeterzuur reageert ook met de huid. Ik veegde mijn pijnlijke vingers af 9 

aan mijn broek. Daarbij leerde ik dat salpeterzuur ook met de broek 10 

reageerde. Vanaf dat moment wist ik dat ik in een laboratorium wilde gaan 11 

werken. 12 

naar: www.nasonline.org 

2p 15 Wanneer salpeterzuur in contact komt met koper (regels 1 tot en met 6) 
treedt een chemische reactie op. Dit blijkt uit waarnemingen die zijn 
genoemd in bovenstaande tekst. 
 Geef een van deze waarnemingen. Licht toe waarom daaruit blijkt dat 

een chemische reactie optreedt. 

2p 16 Het rode gas (regel 6) heeft een molecuulmassa van 46,0 u en kan 
worden weergegeven met de formule NOx. 
 Bereken x.  

2p 17 Er ontstonden ook andere gassen, zoals een gas met de formule N2O4. 
 Geef de rationele naam van N2O4.  

1p 18 Welk van onderstaande deeltjes geeft de blauwe kleur aan de vloeistof 
(regel 5 en 6)?  
A Cl– 
B Cu2+ 
C H+ 
D NO3

–
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1p 19 Een etiket met een pictogram op de fles salpeterzuur had Ira kunnen 
waarschuwen voor de effecten die hij waarnam toen hij het muntje 
oppakte (regels 7 tot en met 11). 
Welk pictogram is dat? 

    pictogram I     pictogram II     pictogram III  

A pictogram I 
B pictogram I 
C pictogram III 

2p 20 De manier waarop Ira experimenteerde was niet veilig. Behalve 
voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een veiligheidsbril, had hij 
ook de uitvoering van zijn onderzoek kunnen verbeteren. 
 Geef twee verbeteringen voor de uitvoering van zijn onderzoek. 

Baseer je antwoord op de informatie in de regels 4 tot en met 6. 
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Epsomzout 

Epsomzout (MgSO4) kan worden gemaakt door een reactie van 
magnesium met een oplossing van zwavelzuur. Dit proces kan worden 
weergegeven met de volgende reactievergelijking:  

Mg (s)  +  2 H+ (aq)  →  Mg2+ (aq)  +  H2 (g) 

Linda maakt epsomzout volgens onderstaand voorschrift: 

Benodigdheden 
Reageerbuizen, indampschaal, trechter, filtreerpapier, driepoot, gaasje en 
een brander; magnesiumpoeder, broomthymolblauw en een oplossing van 
zwavelzuur. 

Uitvoering 
stap 1 Schenk een reageerbuisje halfvol met een oplossing van 

zwavelzuur. 
stap 2 Voeg een paar druppels broomthymolblauw toe. 
stap 3 Voeg magnesiumpoeder toe totdat er vaste stof op de bodem blijft 

liggen. De indicator is dan van kleur veranderd. 
stap 4 Filtreer de inhoud van de buis. 
stap 5 Damp het filtraat in totdat er een vaste stof overblijft. 

1p 21 Epsomzout is een triviale naam. 
 Geef de rationele naam van epsomzout.   

2p 22 Leg uit of de kleur van de indicator (direct na stap 2) anders is wanneer 
geconcentreerd zwavelzuur is gebruikt in plaats van verdund zwavelzuur.  

2p 23 Bij stap 3 ontstaat waterstofgas. Dit gas kan worden aangetoond met een 
proefje. 
 Beschrijf de uitvoering van dit proefje en geef de daarbij behorende 

waarneming(en).  
Noteer je antwoord als volgt:  
handeling(en): … 
waarneming(en): …   

1p 24 Welke vaste stof ligt na stap 3 op de bodem van de reageerbuis?  
A Mg 
B Mg2+ 
C MgSO4
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Linda denkt na over het aantal deeltjes 
Mg2+, H+ en SO4

2–  tijdens stap 3. Ze geeft 
het verloop van het aantal per soort deeltje 
schematisch weer in een diagram. Dit 
diagram is hiernaast weergegeven. 

1p 25 Welke lijn in dit diagram hoort bij SO4
2–?

A lijn I 
B lijn II 
C lijn III 

2p 26 Teken met behulp van de gegeven benodigdheden de opstelling die wordt 
gebruikt in stap 4. Geef in de tekening aan waar het filtraat en waar het 
residu zich bevinden.  

2p 27 Bij stap 5 ontstaat het epsomzout als neerslag van de opgeloste ionen.  
 Geef de vergelijking van de vorming van het epsomzout. Noteer ook 

de toestandsaanduidingen. 

Het epsomzout is na stap 5 nog verontreinigd met de indicator. Om de 
indicator te verwijderen kan tijdens de uitvoering van de proef Norit® 
(actieve kool) worden toegevoegd.  

1p 28 Geef de naam van de scheidingsmethode waarbij Norit® wordt gebruikt. 

1p 29 Op welk moment in de proef kan de Norit® het best worden toegevoegd?  
A na stap 1 en voor stap 2 
B na stap 2 en voor stap 3 
C na stap 3 en voor stap 4 
D na stap 4 en voor stap 5 

aantal
deeltjes

tijd

I

II III
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Magnesium uit zeewater 

Zeewater bevat 1,3 gram magnesiumionen per liter. Uit zeewater kan 1 

magnesium worden verkregen met behulp van een oplossing van 2 

calciumhydroxide.  3 

Om deze oplossing te maken worden schelpen (CaCO3) verhit, zodat 4 

hieruit calciumoxide en één andere stof (stof X) ontstaan. Deze stoffen 5 

worden gescheiden. Door vervolgens water toe te voegen aan het 6 

calciumoxide, ontstaat een oplossing van calciumhydroxide. 7 

De oplossing van calciumhydroxide wordt toegevoegd aan zeewater, 8 

waarbij magnesiumhydroxide wordt gevormd. In een aantal stappen wordt 9 

hieruit vervolgens magnesiumchloride verkregen.  10 

Door het magnesiumchloride te elektrolyseren ontstaat ten slotte 11 

magnesium. In onderstaand blokschema is de productie van magnesium 12 

uit zeewater schematisch weergegeven. 13 

naar: Principles of Modern Chemistry - D.W. Oxtoby 

1p 30 Tot welk soort stoffen behoort magnesium (regel 2)?  
A metalen 
B moleculaire stoffen 
C niet-metalen 
D zouten 

1p 31 Wat is de formule van stof X (regel 5)?  
A C 
B CO2 
C O2 
D O3 

3p 32 Geef de vergelijking van de reactie waarbij een oplossing van 
calciumhydroxide ontstaat (regels 6 en 7). 

1p 33 Welke scheidingsmethode wordt toegepast in ruimte II? 
A adsorptie 
B extractie 
C filtratie 
D indampen 
 

III IV V
zeewater

I

oplossing Y

II
suspensie Mg2+, Cl−

H+, Cl−

Mg(OH)2 MgCl2 Mg

H2O

H2O

H2O

Ca2+, OH−
H2O

Cl2
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1p 34 Leg uit dat oplossing Y behalve water ook andere stoffen bevat. 
 

3p 35 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt in ruimte III.  
 

1p 36 Welk proces vindt plaats in ruimte IV?  
A condenseren 
B oplossen 
C verbranden 
D indampen 
 

2p 37 Bereken hoeveel gram magnesiumchloride maximaal kan worden 
verkregen uit 1,0 L zeewater dat 1,3 gram magnesiumionen per liter 
bevat. Neem aan dat:  
 in het proces een overmaat chloride-ionen beschikbaar is; 
 alle magnesiumionen worden omgezet tot magnesiumchloride.  
 

1p 38 In reactor V wordt magnesiumchloride gesmolten en geëlektrolyseerd 
zodat magnesium ontstaat. 
 Geef aan waarom magnesiumchloride gesmolten moet worden om het 

magnesium op deze manier te kunnen produceren.  
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Bloemen in blauwe vaas  

 
Een bekend schilderij van Van Gogh is 'Bloemen in 1 

blauwe vaas'. De gele bloemen van dit schilderij zijn 2 

in de loop van de tijd verkleurd. De gebruikte verf 3 

bevatte namelijk de gele kleurstof cadmiumsulfide. 4 

Deze stof kan onder invloed van licht reageren met 5 

zuurstof tot wit cadmiumsulfaat.  6 

Om dit proces te stoppen kreeg het schilderij later een 7 

beschermlaag. Deze laag bevatte onder meer 8 

loodionen en oxalaationen (C2O4
2–). Maar doordat 9 

deze ionen reageerden met de ionen uit het 10 

cadmiumsulfaat, ontstond een oranje-grijze korst op 11 

het schilderij.12 

 
Alle cadmiumzouten die hierboven zijn genoemd, bevatten Cd2+-ionen. 
 
 naar: Chemistry World, Analytical Chemistry 
 
 

1p 39 Geef de formule van cadmiumsulfide (regel 4).  
 

1p 40 De reactie waarbij cadmiumsulfide wordt omgezet (regels 5 en 6) is geen 
fotolyse.  
 Geef aan waaruit dat blijkt.  
 
 
Doordat de ionen uit de beschermlaag reageerden (regels 9 tot en 
met 12), ontstonden CdC2O4 en een ander zout. 
 
 

1p 41 Uit hoeveel atoomsoorten bestaat de stof CdC2O4?    

A 2 
B 3 
C 4 
D 6 
E 7 
F 8 
 

1p 42 Geef de naam van het 'andere zout' dat ontstond doordat de ionen uit de 
beschermlaag reageerden. 
 

1p 43 Op het deel van het schilderij waar de lijst overheen kwam, was ook gele 
verf gebruikt.  
 Geef aan waarom onder de lijst geen cadmiumoxalaat werd gevormd.  
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Vuurwerkplant 

 
De bladeren van de 'vuurwerkplant' produceren 
een olieachtig mengsel. Hierdoor verliest de 
plant minder vocht. Eén van de bestanddelen 
van dit mengsel (stof A) ontleedt gemakkelijk tot 
chavicol (C9H10O) en isopreen (C5H8). Doordat 
isopreen bij relatief lage temperatuur verdampt, 
kan op warme, windstille dagen een nevel van 
isopreen rond de plant ontstaan. Deze nevel is 
brandbaar.  
 
 naar: Chemistry in the Garden - J.R. Hanson 
 
 

1p 44 Bij de ontleding ontstaat per molecuul van stof A steeds één molecuul 
chavicol en één molecuul isopreen. 
 Geef de formule van stof A. 
 

1p 45 Wanneer te veel water verdampt, droogt de plant uit. 
Welke van de onderstaande fase-overgangen geeft verdamping weer?  
A g  →  l 
B l   →  g 
C s  →  l 
D l   →  s 
 

1p 46 Welke stof (chavicol en/of isopreen) behoort tot de koolwaterstoffen? 
A alleen chavicol 
B alleen isopreen 
C geen van beide stoffen 
D beide stoffen 
 

1p 47 Wanneer een brandstof als nevel aanwezig is, zal de verbranding sneller 
verlopen, dan wanneer deze brandstof als vloeistof aanwezig is.  
 Geef daarvoor een verklaring.  
 

3p 48 Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van isopreen. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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erratumblad 2018-1 
 

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen natuur- en scheikunde 2 GL en TL op vrijdag 18 mei, aanvang 
13.30 uur, moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten 
bekend zijn. 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 19, moet bij alternatief B 
 
pictogram I 
 
vervangen worden door: 
 
pictogram II 
 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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GT-0174-a-18-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 

Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 

 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Spiritus 

 
Spiritus is een heldere, blauwe vloeistof die vooral bestaat uit ethanol 
(C2H6O) en ongeveer 10 volumeprocent water. Ook bevat spiritus kleine 
hoeveelheden methanol, aceton en pyridine, waardoor de vloeistof 
ongeschikt is voor consumptie. Spiritus wordt onder andere gebruikt als 
brandstof. In de tabel hieronder staan enkele gegevens van de 
bestanddelen van spiritus. Twee gegevens ontbreken nog. 
 
tabel 1 

stof formule kookpunt (K) 

aceton C3H6O 329 

ethanol C2H6O 351 

methanol CH4O 338 

pyridine C5H5N 388 

water ... … 

 
 

2p 1 Uit welke van onderstaande kenmerken blijkt dat spiritus een oplossing 
is? Neem onderstaande tabel over en kies bij elk kenmerk uit 'wel' of 
'niet'. 

kenmerk wel/niet 

Een oplossing bevat altijd water. … 

Een oplossing is altijd helder.   … 

Een oplossing is altijd gekleurd.  … 

Een oplossing is altijd een vloeistof. … 
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2p 2 Geef de ontbrekende gegevens van tabel 1. 
Noteer je antwoord als volgt: 
formule: … 
kookpunt (K): … 
 

1p 3 Uit tabel 1 kan worden afgeleid dat bij de volledige verbranding van 
spiritus meer dan twee reactieproducten zullen ontstaan. 
 Geef aan waaruit dat blijkt. 
 

1p 4 De hoeveelheid zuurstof die nodig is bij de verbranding van een stof wordt 
onder meer bepaald door de zuurstof die al in deze stof aanwezig is. 
In welke stof (aceton, ethanol of methanol) is het massapercentage 
zuurstof het grootst? 
A aceton (C3H6O) 
B ethanol (C2H6O) 
C methanol (CH4O) 
 
 
Spiritus kan als brandstof worden gebruikt, bijvoorbeeld bij gourmetten 
(aan tafel koken in kleine pannetjes op een brander). De daarbij gebruikte 
spiritusbrander heeft een grote opening en een aantal kleinere openingen. 
Met behulp van een schuif (zie figuur 1) kunnen de kleinere openingen 
worden afgesloten, waardoor de vlam kleiner wordt.  
De spiritus verbrandt bij alle schuifstanden volledig.  

figuur 1 

 
 schuif open        schuif dicht 

 

 
1p 5 Geef aan waarom de spiritus bij een dichte schuif toch volledig kan 

verbranden. 
 

1p 6 Geef aan waaraan een onvolledige verbranding te herkennen zou zijn. 
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Mark meet met onderstaande opstelling hoeveel spiritus gedurende 
40 minuten verbrandt. Hij voert de proef eerst uit met een open schuif en 
daarna nogmaals met een gesloten schuif. De resultaten geeft hij weer in 
een diagram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 7 Wordt er bij een open schuif meer of minder spiritus per minuut verbruikt 
dan bij een dichte schuif, of is deze hoeveelheid gelijk? 
A meer  
B minder  
C gelijk 
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Ruitenvuil 

 
Ruiten worden na verloop van tijd vuil. Koen heeft onderzoek gedaan naar 
de samenstelling van dit vuil. In zijn verslag staat onder andere het 
volgende: 
 
Uitvoering en waarnemingen: 
Ik heb een tissue vochtig gemaakt met gedestilleerd water. Dit water heb 1 

ik eerst onderzocht met blauw en rood lakmoespapier. Uit dit proefje bleek 2 

dat het water neutraal was. Met de vochtige tissue heb ik toen twee vuile 3 

ruiten afgenomen. De tissue zag er daarna zwart uit. Op school heb ik de 4 

vuile tissue in ongeveer 50 mL gedestilleerd water gebracht en de tissue 5 

flink bewogen met een roerstaaf. Het water werd een beetje troebel, 6 

onder andere door de zwarte stof. Ik heb het mengsel gefiltreerd en 7 

daarbij de tissue zo goed mogelijk uitgeperst met de roerstaaf. Bij elk van 8 

de volgende vijf proefjes heb ik een klein beetje van het filtraat gebruikt: 9 

proef toegevoegd waarneming 

1 methylrood de kleur is rood 

2 dimethylgeel de kleur is geel 

3 oplossing van kopernitraat het blijft helder 

4 oplossing van bariumchloride het wordt troebel 

5 oplossing van zilvernitraat het wordt troebel 

Vervolgens heb ik een beetje van het filtraat op een platina draad gedaan 10 

en dit in een kleurloze vlam gehouden. De kleur van de vlam werd geel. 11 

Ten slotte heb ik met een beetje filtraat een elektrolyse-proefje gedaan. 12 

Hieruit bleek dat bij de positieve elektrode chloorgas ontstond. Bij de 13 

negatieve elektrode ontstond ook een gas, dat ik opving. Toen ik er 14 

vervolgens een vlam bij hield, klonk er een plofje. 15 

 
 

1p 8 Welke waarnemingen deed Koen toen hij met rood en blauw 
lakmoespapier het gedestilleerde water onderzocht? 
A Rood lakmoespapier bleef rood, blauw lakmoespapier bleef blauw. 
B Rood lakmoespapier bleef rood, blauw lakmoespapier werd rood. 
C Rood lakmoespapier werd blauw, blauw lakmoespapier bleef blauw. 
D Rood lakmoespapier werd blauw, blauw lakmoespapier werd rood. 
 

1p 9 Uit de regels 4 tot en met 7 blijkt dat een mengsel is ontstaan. 
Welk soort mengsel is dit?  
A een legering 
B een nevel 
C een oplossing 
D een suspensie 
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1p 10 Met behulp van Binas-tabel 36 is uit de resultaten van proef 1 en proef 2 
(ongeveer) de pH van het filtraat af te leiden.  
Wat is, zo nauwkeurig mogelijk, de waarde van deze pH? 
A De pH ligt tussen 2,9 en 4,8. 
B De pH ligt tussen 2,9 en 6,0. 
C De pH ligt tussen 4,0 en 4,8. 
D De pH ligt tussen 4,0 en 6,0. 
 
 
Om de waarnemingen bij de proeven 3, 4 en 5 te verklaren gebruikt Koen  
Binas-tabel 35. In deze tabel komt maar één ionsoort voor die alle 
waarnemingen bij deze drie proeven kan veroorzaken, als deze ionsoort 
in het filtraat aanwezig is. 
 
 

1p 11 Welke ionsoort kan de waarnemingen van proef 3, 4 én 5 veroorzaken? 

A Br– 
B CO3

2– 
C PO4

3– 
D SO4

2– 
 

1p 12 Uit het resultaat van de vlamkleuringstest (regels 10 en 11) blijkt dat in 
het filtraat deeltjes van een bepaald element aanwezig kunnen zijn.  
Welk element is dat? 
A calcium 
B koper 
C natrium 
D zink 
 

1p 13 Omdat bij het elektrolyse-proefje chloorgas ontstond (regels 12 tot en met 
14), concludeert Koen dat het filtraat chloride-ionen bevatte. Bij proef 5 
zorgden de aanwezige chloride-ionen voor een neerslag van 
zilverchloride.  
Wat is de notatie van dit neerslag? 
A AgCl (aq) 
B AgCl (s) 
C AlCl3 (aq) 
D AlCl3 (s) 
 

1p 14 Geef de naam van het gas dat is ontstaan bij de negatieve elektrode. 
 
 
 
 

Pagina: 95Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 GT-0174-a-18-2-o 8 / 19 lees verder ►►►

1 April! 

 
Enkele jaren geleden was in een krant onderstaand artikel te lezen. 
 
Brandweer wil helium zonder Donald Duckstem 
 
DEVENTER - Helium in de ademluchtflessen kan het gewicht dat 1 

brandweerlieden op hun rug moeten meesjouwen halveren. 2 

De Deventer brandweer begint daarom met een landelijk experiment 3 

met een mengsel van lucht en helium. 4 

 
Helium is lichter dan lucht en is daardoor een aantrekkelijk alternatief. Dat 5 

is al een tijd bekend in brandweerland. Maar dat laatste geldt ook voor het 6 

heel grote nadeel: wie het inademt gaat met een Donald Duckstemmetje 7 

spreken.  8 

 
De Deventer brandweer wil ondanks dit nadeel toch gaan experimenteren 9 

met gebruik van helium in de ademluchtflessen. Want: elke kilo die een 10 

brandweerman kan besparen is er één. "De brandweeruitrusting neemt 11 

steeds verder toe en daarmee ook het gewicht", zegt woordvoerder Hilko 12 

Kruise. "Een (volledige) ademluchtset weegt ongeveer tien kilo, maar als 13 

helium wordt gebruikt gaat het gewicht met vijf kilo omlaag."  14 

Vanuit diverse korpsen is al belangstelling voor het experiment getoond.15 

 
 naar: Deventer Dagblad 
 
 

1p 15 Helium behoort tot de elementen in groep 18 van het periodiek systeem. 
 Geef de algemene naam van deze groep elementen. 
 

1p 16 Bij de brandweer wordt regelmatig gebruikgemaakt van een ademluchtset. 
Deze set bestaat uit een draagstel en een stalen ademluchtfles die via 
een ventiel en slangen lucht levert aan een gezichtsmasker. 
 Geef een reden waarom het soms nodig is dat brandweerlieden lucht 

uit een ademluchtset gebruiken tijdens de bestrijding van een brand. 
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I

II

III
 
Frank vermoedt dat de lucht die in de ademluchtfles wordt 
geperst niet wordt gemengd met helium (regel 4), maar dat 
de stikstof in die lucht wordt vervangen door helium. 
Hiernaast is de samenstelling van de samengeperste lucht 
in de (normale) ademluchtfles van de brandweer in een 
cirkeldiagram weergegeven. 
 
 

1p 17 Geef de formule van de stikstof in lucht. 
 

1p 18 Welk gedeelte van de ademlucht (uit het cirkeldiagram hierboven) wordt 
vervangen wanneer de stikstof door helium zou worden vervangen?  
A I 
B II 
C III 
 
 
"Op zich geen gek idee, maar er klopt iets niet in dit verhaal!" zei Frank 
toen hij het krantenartikel las. Enkele dagen na plaatsing werd het artikel 
door de redactie teruggenomen. Het bleek een 1 aprilgrap van de 
Deventer brandweer te zijn! "Zie je wel," dacht Frank, "een besparing van 
5 kilo (regel 14) is wel heel erg veel." 
 
 

3p 19 Bereken hoeveel kilogram een gevulde ademluchtfles minder zou wegen, 
wanneer de Deventer brandweer alle stikstof in deze ademluchtfles door 
helium zou hebben vervangen. Ga uit van de volgende gegevens: 
 De lucht in de ademluchtfles bevat 1735 gram stikstofgas.  
 Stikstof is 7,0 maal zo zwaar als helium. 
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Zinkfabriek 

 
Een Nederlandse zinkfabriek produceert zink uit zinkerts en ander 
zinkhoudend materiaal. Dit proces kan sterk vereenvoudigd als volgt 
worden beschreven: 
 
stap 1  
Over het zinkhoudend materiaal wordt hete lucht geblazen. Hierbij treedt 
onder andere een reactie op die hieronder met een vergelijking is 
weergegeven. In deze vergelijking ontbreken nog de coëfficiënten. 
 
… ZnS  + … O2  →  … ZnO  +  … SO2 
 
stap 2  
Het gevormde zinkoxide laat men reageren met een oplossing van 
zwavelzuur, waardoor een oplossing van zinksulfaat ontstaat. 
 
stap 3  
Door de oplossing van zinksulfaat wordt stroom geleid, waardoor vast zink 
ontstaat. De vergelijking van dit proces kan worden weergegeven als:  
 
2 Zn2+  +  2 H2O  →  2 Zn  +  4 H+  +  O2  
Hierbij ontstaat een oplossing van zwavelzuur die wordt teruggevoerd 
naar stap 2. 
 
Het proces kan vereenvoudigd met het volgende blokschema worden 
weergegeven: 
 

I II

zuurstof

zwaveldioxide

zinkoxidezinksulfide
III

zuurstofzwavelzuuroplossing

zinksulfaat-
oplossing zink

 
 
 

1p 20 Neem de vergelijking van de reactie die plaatsvindt bij stap 1 over en vul 
de ontbrekende coëfficiënten aan. 
 

1p 21 Een van de reactieproducten wordt afgevangen en omgezet, omdat deze 
stof anders in het milieu zure regen kan veroorzaken. 
 Geef de naam van deze stof.  
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1p 22 De reactie die optreedt bij stap 2 is een zuur-basereactie. 
Welke deeltjes reageren hierbij als base?  
A de oxide-ionen 
B de sulfaationen 
C de watermoleculen 
D de waterstofionen 
E de zinkionen 
 

1p 23 Het bij stap 3 gevormde zink ontstaat bij de negatieve elektrode. 
 Welke waarneming kan worden gedaan bij de andere (positieve) 

elektrode?  

 
Bij het proces ontstaat vervuild afvalwater dat sulfaationen bevat. Dit 
afvalwater wordt behandeld in bioreactoren waar bacteriën de 
sulfaationen omzetten tot sulfide-ionen. Hierbij ontstaat onder andere 
zinksulfide (ZnS), dat neerslaat. Met behulp van een scheidingsmethode 
wordt het zinksulfide teruggewonnen en weer gebruikt in stap 1.  
 

1p 24 Met behulp van welke scheidingsmethode wordt het zinksulfide 
teruggewonnen?  
A adsorberen 
B bezinken 
C extraheren 
D neutraliseren  
 

2p 25 In de bioreactor wordt per dag 12 000 kg zinksulfide teruggewonnen. 
Hieruit wordt zink geproduceerd.  
 Bereken hoeveel kg zink maximaal kan worden geproduceerd uit  
 12 000 kg zinksulfide.  

 
Het geproduceerde zink wordt uiteindelijk gesmolten en in vormen 
gegoten zoals blokken en platen. Ook worden er legeringen van gemaakt. 
 

1p 26 Het maken van zinken platen uit vast zink is geen chemische reactie. 
 Geef aan waarom dit geen chemische reactie is. 
 

2p 27 Welke van onderstaande legeringen kunnen worden gemaakt met zink?  
Neem onderstaande tabel over en kies bij elke legering uit 'wel' of 'niet'. 

legering wel/niet

amalgaam … 

brons … 

messing … 

nieuw zilver … 
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Aceton 

 
Aceton is een stof die goed mengt met water, maar ook met olie en 
olieachtige stoffen. Daarom wordt aceton veel gebruikt als oplosmiddel.  
In onderstaande tabel staan enkele gegevens van aceton. 
 

molecuulformule C3H6O 
molecuulmassa 58,0 (u) 

rationele naam propanon 

kookpunt 329 K 

smeltpunt 178 K 

 
naar: www.wilsor.nl en wikipedia 

 
 

1p 28 Welke fase-aanduiding heeft aceton bij kamertemperatuur (293 K)?  
A aq 
B g 
C l 
D s 
 

1p 29 Om het oplossen van stoffen te versnellen kan aceton verwarmd worden. 
Het verwarmen van aceton kan gevaarlijk zijn.  
 Leg uit waarom aceton beter verwarmd kan worden in een 

warmwaterbad dan met een brander. 
 
 
Op internet staat een ouderwetse beschrijving voor de bereiding van een 1 

kleine hoeveelheid aceton. Hierbij wordt calciumethanoaat (CaC4H6O4) 2 

verwarmd tot een temperatuur van 160 °C waardoor aceton ontstaat. De 3 

aceton wordt vervolgens opgevangen en gekoeld. De reactievergelijking 4 

van dit proces is hieronder onvolledig weergegeven.5 

 
CaC4H6O4  →  C3H6O  +  stof X     
 

naar: http://werner.yellowcouch.org  
 
 

1p 30 Tot welk soort stoffen behoort calciumethanoaat?   
A koolwaterstoffen 
B metalen 
C moleculaire stoffen   
D niet-ontleedbare stoffen 
E zouten 
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2p 31 Geef de formule van stof X.  
 

1p 32 Welk proces treedt op wanneer calciumethanoaat wordt verwarmd 
(regels 2 en 3)?  
A ontleding 
B oplossen 
C polymerisatie 
D verbranding  
 

2p 33 Bereken hoeveel gram aceton maximaal kan ontstaan uit 12,5 gram 
calciumethanoaat. Neem aan dat aceton en stof X ontstaan in de 
massaverhouding aceton : stof X = 1,0 : 1,7.  
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Bier 

 
De productie van bier verloopt in stappen. In de afbeelding hieronder is 
een aantal van die stappen weergegeven.  
 

 
 
Bij het maken van bier wordt 'mout' gebruikt. Mout bevat onder andere 
zetmeel en enzymen (biologische katalysatoren). Bij het maischen wordt 
een mengsel van water en mout langere tijd verwarmd. Daardoor zetten 
de enzymen het aanwezige zetmeel om tot moutsuikers. Het verwarmen 
gebeurt in drie stappen, waarbij de temperatuur telkens enige tijd constant 
wordt gehouden. Zo worden de aanwezige enzymen optimaal gebruikt. De 
opbrengst aan moutsuikers is dan het hoogst. In tabel 1 staan enkele 
enzymen die betrokken zijn bij het maischen. 
 
tabel 1 

enzym temperatuurtraject 
waarbij het enzym 
optimaal werkt (in ºC) 

temperatuur 
waarboven het enzym 
niet meer werkt (in ºC) 

α-amylase 70-75 80 

β-amylase 60-65 70 

carboxypeptidase 50-60 70 

endopeptidase 50-60 80 

grensdextrinase  55-60 65 

 
 

2p 34 De moleculen van de moutsuikers zijn opgebouwd uit dezelfde 
atoomsoorten als de moleculen van glucose.  
 Geef de namen van deze atoomsoorten. 
 

1p 35 Wat is de functie van een katalysator? 
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1p 36 Tijdens het maischen is het gewenst dat alle enzymen enige tijd onder 
optimale temperatuuromstandigheden worden gehouden. 
Welk van onderstaande diagrammen geeft het temperatuurverloop tijdens 
het maischen het best weer? 
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diagram I diagram II diagram III  

A diagram I 
B diagram II 
C diagram III 
 

1p 37 De enzymen die in tabel 1 staan, werken het best bij een pH tussen 5,0 
en 5,6. Bij pH 5,0 is de concentratie van een bepaalde ionsoort hoger dan 
bij pH 5,6. 
Welke concentratie ionen is dat? 
A de concentratie H+-ionen 
B de concentratie OH–-ionen 
C geen van deze beide concentraties 
 
 
Sarina brouwt zelf bier. Na het maischen filtreert ze het mengsel dat is 1 

ontstaan. Ze kookt het verkregen filtraat en voegt tijdens het koken 2 

vruchtbolletjes van de hopplant toe. De geur- en smaakstoffen hieruit 3 

worden afgegeven aan de vloeistof. Vervolgens filtreert Sarina het 4 

ontstane mengsel.5 
 
 

1p 38 Wat is de naam van het proces waarbij de geur- en smaakstoffen worden 
afgegeven aan de vloeistof? 
A adsorptie 
B destillatie 
C extractie 
D filtratie 
 

1p 39 Waaruit bestaat het residu van de laatste filtratie (regels 4 en 5)? 

A geur- en smaakstoffen 
B mout 
C gekookte vruchtbolletjes  
D water 
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Vervolgens voegt Sarina biergist toe aan de verkregen 6 

vloeistof. Het gist zet een deel van de moutsuikers om tot 7 

alcohol en koolstofdioxide. Ze sluit het reactievat af met een 8 

'waterslot'. Maar ze vult het waterslot niet met water maar 9 

met een andere heldere kleurloze vloeistof, zodat ze de 10 

gevormde koolstofdioxide kan aantonen. Ze weet dan dat 11 

de gisting op gang is gekomen.12 

 
 
 

1p 40 Wat is de naam van de vloeistof (regel 10) en welke waarneming zal 
Sarina doen als het gisten op gang is gekomen?  
A Kalkwater, dit vormt rook. 
B Kalkwater, dit wordt wit. 
C Kopersulfaatoplossing, dit wordt blauw. 
D Kopersulfaatoplossing, dit wordt troebel. 
 
 
Na het gisten volgt het 'rijpen'. Tijdens het rijpen ontstaan de speciale 
geur en smaak van bier. Eén van de reacties die hierbij plaatsvindt, is 
hieronder in een vergelijking weergegeven. In deze vergelijking is de 
formule van één stof vervangen door stof X. 
 
C6H12O2  +  C2H6O  →  stof X  +  H2O 
 
 

1p 41 Bier bevat alcohol. 
Wat is de formule van alcohol? 
A C2H6O 
B C6H12O2   
C C6H12O6  
D C12H22O11 
 

1p 42 Hoeveel H-atomen bevat een molecuul van stof X? 
A 10 
B 12 
C 14 
D 16 
E 18 
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Voor het bier dat Sarina wil maken heeft ze water nodig met een hardheid 
van DH 10,0 (1 DH = 7,1 mg Ca2+ per liter water). Het kraanwater dat 
Sarina gebruikt, heeft DH 7,0. Ze leest op de site www.hobbybrouwen.nl 
dat ze CaSO4 kan toevoegen om het water harder te maken. 
 
 

2p 43 Laat met een berekening zien dat het massapercentage Ca in CaSO4 
gelijk is aan 29,4%. 
 

2p 44 Bereken hoeveel mg CaSO4 Sarina per liter water moet toevoegen om de 
hardheid met DH 3,0 te verhogen (van DH 7,0 naar DH 10,0).  
Maak gebruik van de volgende gegevens:    
 Het massapercentage Ca in CaSO4 is 29,4%. 
 De toegevoegde hoeveelheid CaSO4 lost volledig op.  
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Koeienuier 

 
Stichting C3 heeft kaarten waarop steeds een chemische experiment is 
beschreven. Een daarvan is de koeienuier:  
 

 
  
De reactie die plaatsvindt tussen de schoonmaakazijn en het 
zuiveringszout kan als volgt worden weergegeven: 
 
H+ (aq)  +  NaHCO3 (s)  →  H2O (l)  +  CO2 (g)  +  Na+ (aq) 
 
 

1p 45 Schoonmaakazijn bevat behalve H+ ionen nog een andere ionsoort. 
 Geef de formule van deze andere ionsoort. 
 

3p 46 Laat met een berekening zien dat het zuiveringszout in overmaat in de 
handschoen zal worden gedaan.  
Neem aan dat: 
 een hoeveelheid van 2 eetlepels zuiveringszout overeenkomt met 

14 gram; 
 een half kopje schoonmaakazijn 0,13 gram H+ bevat. 
 

2p 47 De pH van het mengsel dat in de handschoen ontstaat (middelste plaatje) 
kan worden vergeleken met de pH van schoonmaakazijn. 
 Leg uit of de pH van het mengsel hoger of lager zal zijn dan van 

schoonmaakazijn, of dat de pH gelijk zal zijn.  
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Het effect van de reactie in de dichtgeknepen 
handschoen is zichtbaar in de afbeelding hiernaast.  
 
 
 
 
 
 

1p 48 De handschoen wordt 'opgeblazen'.  
Welke van onderstaande oorzaken kan/kunnen hiervoor worden gegeven?  
I De afstand tussen de deeltjes van de stoffen in de handschoen is 

groter geworden. 
II De totale massa van de stoffen in de handschoen is groter geworden. 
A uitsluitend oorzaak I 
B uitsluitend oorzaak II 
C oorzaak I en II 
D geen van beide oorzaken 
 
 
Sabri wil de proef thuis uitvoeren. In de kast staat geen schoonmaakazijn, 
maar wel huishoudazijn. Schoonmaakazijn bevat 80 gram azijnzuur per 
liter. Huishoudazijn bevat 40 gram azijnzuur per liter. 
 
 

1p 49 Hoeveel huishoudazijn moet Sabri toevoegen om evenveel CO2 in de 
handschoen te krijgen? Neem aan dat het zuiveringszout in overmaat is.  
A minder dan een half kopje 
B een half kopje 
C meer dan een half kopje 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2017 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 23 mei

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
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Bitumen 

 
Bij het maken van asfalt worden steen, zand en vulstof gemengd met 1 

bitumen. Bitumen is een zwart, troebel en stroperig mengsel dat  2 

voornamelijk bestaat uit koolwaterstoffen. Deze koolwaterstoffen kunnen 3 

worden ingedeeld in twee groepen: maltenen en asfaltenen.  4 

De materiaaleigenschappen van asfalt, zoals de hardheid en de 5 

elasticiteit, hangen onder andere af van de samenstelling van het 6 

gebruikte bitumen. Daarbij speelt de verhouding tussen maltenen en 7 

asfaltenen in het bitumen een rol. Om deze verhouding te bepalen, wordt 8 

het bitumen gemengd met heptaan (C7H16). De maltenen lossen daarbij 9 

op, maar de asfaltenen niet. 10 
 
 

1p 1 Zand is een triviale naam.  
 Geef de formule van het belangrijkste bestanddeel van zand.  
 

1p 2 Bitumen ontstaat als residu bij de destillatie van aardolie.  
Door welke stofeigenschap van bitumen kan het bitumen worden 
afgescheiden van de overige aardolie?  
A Bitumen heeft een lager kooktraject dan de overige aardolie. 
B Bitumen heeft een hoger kooktraject dan de overige aardolie. 
C Bitumen heeft een slechte oplosbaarheid in de overige aardolie. 
D Bitumen heeft een goede oplosbaarheid in de overige aardolie. 
 

1p 3 Geef de naam van de scheidingsmethode die is beschreven in de regels 8 
tot en met 10. 
 

2p 4 Tot welk(e) type(n) stoffen behoort heptaan (regel 9)?  
Neem onderstaande tabel over en vul deze in. Maak steeds een keuze 
tussen 'wel' of 'niet'.  
 

 wel/niet 

moleculaire stof … 

koolwaterstof … 

ontleedbare stof … 
 
 
Bij het aanleggen van asfaltwegen wordt warm asfalt als een dik vloeibaar 
mengsel op het wegdek aangebracht. Bij afkoelen hardt het asfalt uit. 
Asfalt kan volledig worden hergebruikt. Het wordt dan verwarmd en 
eventueel vermengd met een andere bitumensoort om nieuw asfalt met de 
juiste materiaaleigenschappen te krijgen. 
 
 

2p 5 Bitumen is een materiaal dat zich gedraagt als een thermoplast.  
 Leg uit dat asfalt op deze manier kan worden hergebruikt, omdat het 
 bitumen de eigenschappen van een thermoplast heeft. 
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Rabarbermoes 

 
Rabarber is een groente met een zure smaak, die wordt 
veroorzaakt doordat rabarber oxaalzuur (H2C2O4) bevat. 
Van rabarber kan moes worden gekookt volgens 
onderstaand recept:  
 

Snijd de stelen van de rabarber in stukjes en kook deze 
tien minuten in weinig water. Roer het mengsel fijn. 
Daarna kan per kilogram rabarber 200 gram suiker worden toegevoegd tegen 
de zure smaak. Ook kan krijt (CaCO3) worden toegevoegd. Dan is voor een 
kilogram rabarber 100 gram suiker en een theelepel krijt voldoende. 

 
Door het toevoegen van krijt wordt de moes minder zuur. De vergelijking van de 
reactie die dan optreedt, is hieronder onvolledig weergeven. Eén stof ontbreekt. 
 
 2 H+  +  CaCO3    Ca2+  +  CO2  +  … 

 
 

1p 6 Geef de rationele naam van krijt. 
 

1p 7 Daan en Loes hebben rabarbermoes gekookt. Loes wil weten of de moes 
zuur is. Ze doet een druppeltje rodekoolsap in een buisje met 1 mL van 
het sap uit de rabarbermoes. 
Welke kleur heeft het rodekoolsap na het toevoegen van het sap? 
Neem aan dat het sap uit de rabarbermoes een pH van 3,2 heeft en 
kleurloos is. 
A blauwpaars 
B felrood 
C groenblauw 
D paarsrood 
 

1p 8 Geef de naam van de ontbrekende stof in de reactievergelijking in het 
tekstblok. 
 

1p 9 Welke fase heeft krijt wanneer het reageert met H+ ?  
A gas 
B opgelost 
C vast  
D vloeibaar 
 

2p 10 Leg uit dat de rabarbermoes door het toevoegen van krijt minder zuur 
wordt. 
 

2p 11 Laat met een berekening zien of de moes van een kg rabarber na het 
toevoegen van één theelepel (2,0 gram) krijt nog zuur is.  
Neem aan dat: 
 1,0 kg rabarber 4,5 gram oxaalzuur bevat; 
 oxaalzuur met krijt in de massaverhouding 9 : 10 reageert. 
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Aluminium 

 
Op de website www.periodieksysteem.com 
staat informatie over elementen in het 
periodiek systeem. Bij elk element is een 
afbeelding gegeven met daarin een aantal 
toepassingen van het element. 
 
Hiernaast is de afbeelding bij het element 
aluminium weergegeven. Het metaal is 
buigzaam en niet sterk. In legeringen is het 
geschikt voor allerlei toepassingen.  
In de natuur komt dit element alleen in 
verbindingen voor, zoals in de ertsen 
kryoliet en bauxiet. 
 
 
 
 
 

1p 12 In de afbeelding op de website is in plaats van X een getal vermeld. Dit 
getal is uniek voor het element en bepalend voor de plaats van het 
element in het periodiek systeem.  
 Geef dit getal.  
 

1p 13 Geef de formule van het metaal aluminium. Vermeld ook de 
toestandsaanduiding bij kamertemperatuur.  
 

1p 14 Een aluminiumlegering met koper, zink en tin wordt gebruikt in munten. 
Wat is de naam van deze legering?  
A amalgaam 
B duraluminium 
C messing 
D nordic gold 
 

2p 15 In vliegtuigonderdelen worden ook aluminiumlegeringen gebruikt.  
De dichtheid van een bepaalde aluminiumlegering is 2,81 g per cm3.  
 Geef aan of de massa van een bepaald vliegtuigonderdeel groter of 

kleiner is wanneer het – in plaats van uit zuiver aluminium – bestaat uit 
de legering. Motiveer je antwoord met een gegeven uit Binas-tabel 15. 

 
2p 16 Kryoliet bestaat voornamelijk uit natriumaluminiumfluoride. Deze stof is 

opgebouwd uit natriumionen, aluminiumionen en fluoride-ionen. De 
verhouding van het aantal aluminiumionen en fluoride-ionen is 1 : 6. 
 Geef de formule van natriumaluminiumfluoride. 
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1p 17 Bas maakt een kunstwerk van gebruikte aluminium drankblikjes. Hij verhit 
de blikjes en giet het gesmolten aluminium in een vorm.   
Tot welke temperatuur moeten de blikjes ten minste worden verwarmd?  
Gebruik Binas-tabel 15. 
A 397 °C 
B 660 °C 
C 933 °C 
D 1206 °C 
 
 
Aluminium wordt gewonnen uit bauxiet (aluminiumerts). Bauxiet bestaat 
voornamelijk uit aluminiumoxide. In een aantal stappen wordt uit het 
bauxiet aluminiumoxide verkregen. Dit wordt vervolgens met behulp van 
elektrische stroom omgezet tot zuiver aluminium en zuurstof. Daarbij 
wordt de positieve elektrode, die van grafiet is gemaakt, verbruikt. 
De vergelijking van deze omzetting is hieronder onvolledig weergegeven. 
De coëfficiënten ontbreken.  
 

… Al2O3  +  … C    … Al  +  … CO2     
 
Bauxiet bestaat niet volledig uit aluminiumoxide. Daarom blijft een groot 
gedeelte van deze (ruwe) grondstof over bij de productie van aluminium. 
Uit 4,6 ton bauxiet kan 1,9 ton aluminiumoxide worden geproduceerd, 
waaruit 1,0 ton aluminium kan worden gemaakt.  
 
 naar: http://www.morgo.nl  

 
1p 18 Neem de onvolledige vergelijking over en vul de coëfficiënten in.  

 
1p 19 Is het aluminiumgehalte van bauxiet lager dan, gelijk aan of hoger dan het 

aluminiumgehalte van aluminiumoxide? Neem aan dat bauxiet maar één 
soort aluminiumverbinding bevat. 
A lager 
B gelijk 
C hoger 
 

1p 20 In 2013 werd wereldwijd 259 miljoen ton bauxiet gewonnen.  
 Bereken hoeveel miljoen ton aluminium hieruit kan worden 

geproduceerd.  
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Massa's zout in zeewater 

 
Jesse en Sebas doen als sectorwerkstuk een 
onderzoek naar zeewater. Ze vragen zich af 
hoeveel gram zeezout per liter zeewater aanwezig 
is. Zeezout is een mengsel. Ze bepalen daarom 
de totale massa van de aanwezige zouten. Ze 
krijgen van de docent een bekerglas met helder 
zeewater. De docent zegt dat dit water ofwel uit 
de Noordzee, ofwel uit de Waddenzee afkomstig is. 
 
Ze gaan als volgt te werk:  
1 Jesse weegt een groot bekerglas: 98,9 gram. 
2 Hij meet 150 mL zeewater af en giet dit in het bekerglas.  
3 Sebas verwarmt het bekerglas (met zeewater) tot het zeewater kookt 

en blijft verwarmen totdat alleen vaste stof is achtergebleven. 
4 Ten slotte bepalen ze de massa van het bekerglas met de 

achtergebleven vaste stof: 103,8 gram. 
 
 

1p 21 Met welke fase worden de zouten in het gekregen zeewater aangeduid?  
A aq 
B g 
C l 
D s 
 

1p 22 Met welk soort glaswerk kan het nauwkeurigst 150 mL zeewater worden 
afgemeten? 
A een bekerglas van 250 mL 
B een erlenmeyer van 250 mL 
C een maatcilinder van 250 mL  
 

1p 23 Jesse en Sebas gebruiken een scheidingsmethode (stap 3). 
 Geef de naam van deze scheidingsmethode.  
 
 
Het zeewater is een mengsel van zeezout en water. Deze vloeistof moet 
voorzichtig verwarmd worden (stap 3). Wanneer de vloeistof gaat 
spetteren, is er gevaar voor oogschade en brandwonden. Ook kan de 
uitkomst van de bepaling dan onjuist worden. 
 
 

1p 24 Waarom kan door spetteren een onjuiste uitkomst worden verkregen? 
A De uitkomst wordt te hoog omdat water uit het bekerglas spat. 
B De uitkomst wordt te hoog omdat zeezout uit het bekerglas spat. 
C De uitkomst wordt te laag omdat water uit het bekerglas spat. 
D De uitkomst wordt te laag omdat zeezout uit het bekerglas spat. 
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Sebas krijgt van zijn docent onderstaande informatie. Hij berekent met 
behulp van de proefresultaten welk soort zeewater ze hebben onderzocht. 
 

 massa zout in zeewater (g/L) 

Waddenzee 28 

Noordzee 33  

 
 

3p 25 Laat zien, met behulp van een berekening op basis van de 
proefresultaten, uit welke zee het onderzochte zeewater afkomstig is.  
Geef je antwoord als volgt: 
berekening: … 
conclusie: … 
 
 
Jesse vindt op internet dat het zoutgehalte in zeewater soms hoger is dan 
de waardes die ze van hun docent kregen. Hij ontdekt dat zeezout 
voornamelijk bestaat uit natriumchloride en vindt daarbij de volgende 
gegevens (massa per liter zeewater): 
 natriumchloride  24 g 
 magnesiumchloride  5 g 
 natriumsulfaat  4 g 
 calciumchloride  0,7 g 
 magnesiumbromide  0,8 g 
 
 naar: https://nl.wikipedia.org 
 
 

2p 26 Bereken aan de hand van de gegevens die Jesse op internet heeft 
gevonden het gemiddelde massapercentage natriumchloride in zeezout. 
Ga ervan uit dat er behalve de genoemde zouten geen andere zouten in 
het zeezout aanwezig zijn.  
 

1p 27 Welke kleur zal het zeezout vooral aan de vlam geven bij een 
vlamkleuringstest?  
A blauw 
B paars 
C geel 
D groen 
 

2p 28 Sebas wil met een neerslagreactie aantonen dat er magnesiumionen 
aanwezig zijn in het zeewater.  
 Leg uit of hij daarvoor een oplossing van natriumfosfaat kan 

gebruiken.  
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De productie van soda 

 
Soda (Na2CO3) is een stof die veel wordt gebruikt, zoals voor het maken 
van glas. Voor driekwart van de wereldproductie van soda (53 miljoen ton 
per jaar) wordt het zogenaamde Solvay-proces gebruikt. 
Hierbij wordt soda in een aantal stappen geproduceerd uit kalk (CaCO3) 
en natriumchloride. Het blokschema hieronder geeft dit proces 
vereenvoudigd weer.  

 

II IVI

III

NaHCO3

CaCl2 + H2O

CO2

CaO

CO2

NaCl + H2O

CaCO3 Na2CO3

NH4Cl

NH3

H2O

 
 
Het totale proces kan met de volgende vergelijking worden weergegeven: 
 
 CaCO3  +  2 NaCl  →  Na2CO3  +  CaCl2 
 
 

1p 29 Uit hoeveel ionsoorten bestaat soda? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
F 6 
 

1p 30 In blok I wordt kalk bij zeer hoge temperatuur (ongeveer 1000 °C) 
omgezet.  
Welk type proces is dit? 
A kraken  
B ontleden 
C scheiden 
D verbranden 
 

1p 31 In blok II wordt een reactieproduct uit blok III gebruikt. 
 Geef de naam van dit gas. 
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1p 32 De reactie die in blok III plaatsvindt, is een zuur-basereactie. De 
vergelijking van deze reactie kan worden weergegeven met: 

 2 NH4Cl  +  CaO →  2 NH3  +  CaCl2  +  H2O 
Welk van onderstaande deeltjes reageert bij deze reactie als base? 
A H2O 
B NH3 
C NH4

+ 
D O2– 
 

3p 33 Geef de vergelijking van de reactie die plaatsvindt in blok IV.  
 

2p 34 Bereken hoeveel miljoen ton CaCO3 minimaal nodig is voor de productie 
van 53 miljoen ton soda.  
 

1p 35 Volgens het gegeven blokschema van het Solvay-proces ontstaat slechts 
één bijproduct. Deze stof is opgelost in water. 
 Geef de formule van dit bijproduct. 
 

Pagina: 118Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 GT-0174-a-17-1-o 12 / 14 lees verder ►►►

A73 bedekt met zoutzuur 

 
In Limburg vond op de snelweg A73 een 1 

ongeluk met een tankauto plaats. Bij het 2 

ongeluk scheurde de tank, waardoor veel 3 

zoutzuur op het wegdek stroomde. Daarbij 4 

ontstond een grote zoutzuurnevel. Het 5 

zoutzuur op het wegdek werd met schuim 6 

afgedekt om verdamping te beperken. 7 

Daarna werd het schuim met het zuur door een afvalbedrijf afgevoerd. Het 8 

restant zuur op het wegdek werd weggespoeld, waarbij het spoelwater 9 

werd opgevangen en afgevoerd.10 

 
 naar: www.1limburg.nl 
 
 

1p 36 Op de tankauto die het zoutzuur vervoert, staat een veiligheidspictogram. 
 Welk van onderstaande pictogrammen is dat?  

I II III IV  

A pictogram I 
B pictogram II 
C pictogram III 
D pictogram IV  
 

1p 37 De politie adviseerde mensen die in de buurt van het ongeluk waren om 
uit de nevel te blijven en om het ventilatiesysteem van de auto uit te 
zetten. Zo konden gezondheidsklachten, zoals ademhalingsproblemen, 
worden beperkt.  
 Geef nog een gezondheidsklacht die de aanwezige mensen gekregen 

kunnen hebben. Gebruik hierbij een tabel uit Binas.  
 
 
De tankauto was geladen met 21 ton geconcentreerd zoutzuur. Dit 
zoutzuur bevatte 33 gram waterstofchloride per 100 gram zoutzuur. 
 
 

1p 38 Bereken hoeveel ton waterstofchloride minimaal nodig is voor de 
productie van deze 21 ton zoutzuur. 
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2p 39 Neem onderstaande tabel over en geef bij elk deeltje aan of het 'wel' of 
'niet' aanwezig is in zoutzuur.  

 wel/niet 

H+ (aq) … 

H2 (aq)   … 

H2O (l) … 

 
1p 40 Waaruit bestaat de zoutzuurnevel (regel 5)?  

A uit gasbelletjes buitenlucht in zoutzuur 
B uit gasbelletjes waterstofchloride in buitenlucht 
C uit druppeltjes zoutzuur in buitenlucht 
D uit druppeltjes water in waterstofchloride 
 

1p 41 Het gebruikte schuim bevat hydroxide-ionen die een deel van het zuur op 
het wegdek neutraliseren. Hierbij ontstaat één reactieproduct. 
 Geef de formule van dit reactieproduct. 
 

1p 42 Het afvalbedrijf spoelde ten slotte het overgebleven zoutzuur van het 
wegdek met water. Hierbij veranderde de pH van het zoutzuur.  
Welk diagram geeft deze pH-verandering weer? 

pH

t
diagram I

pH

t
diagram II

pH

t
diagram III

pH

t
diagram IV

pH

t
diagram V

pH

t
diagram VI

7 7 7

7 7 7

0 0 0

0 0 0

 

A diagram I 
B diagram II 
C diagram III 
D diagram IV 
E diagram V 
F diagram VI    
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Grondwater ontgassen 

 
In Friesland wordt voor het produceren van drinkwater grondwater 1 

opgepompt. Dit grondwater bevat opgelost methaan (CH4) en 2 

koolstofdioxide. Deze stoffen komen bij de verwerking tot drinkwater vrij 3 

als gasmengsel. In de atmosfeer dragen deze gassen bij aan de 4 

opwarming van de aarde. Het drinkwaterbedrijf 'ontgast' daarom het 5 

grondwater. Het opgevangen gasmengsel dient als brandstof voor een 6 

generator waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Het ontgaste grondwater 7 

wordt daarna verder gezuiverd tot drinkwater. 8 

 
 naar: www.vitens.nl 
 
 

1p 43 Welke verzamelnaam hebben de gassen die het genoemde effect op het 
milieu hebben (regels 4 en 5)? 
A broeikasgassen 
B cfk’s 
C edelgassen 
D halogenen 
 

2p 44 Een deel van het koolstofdioxide in het grondwater (regel 3) reageert met 
water. Hierbij ontstaat koolzuurhoudend water.  
 Geef de formules van twee soorten ionen die aanwezig zijn in 

koolzuurhoudend water.  
 

2p 45 Het leidingwater is niet overal in Nederland even hard. 
 Leg uit of het leidingwater minder hard is geworden wanneer de 

gassen uit het grondwater zijn verwijderd.   
 

1p 46 Het waterleidingbedrijf pompt 25 miljoen m3 grondwater per jaar op. 
Hieruit kan 36 g methaan per m3 grondwater worden opgevangen.  
 Bereken hoeveel kg methaan uit het opgepompte water per jaar wordt 

opgevangen.  
 

2p 47 Beschrijf een proef waarmee de aanwezigheid van koolstofdioxide in het 
gasmengsel (regel 6) kan worden aangetoond.  
Geef je antwoord als volgt: 
handeling(en): … 
waarneming(en): ... 
 

3p 48 Geef de vergelijking van de volledige verbranding van methaan.  
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Hard water 

 
Overal waar hard water terechtkomt, vormt zich kalkaanslag. Met name 
op plekken waar het water wordt verwarmd, ontstaat kalkaanslag. Maar 
ook koud water kan kalkaanslag veroorzaken. Bij het ontstaan van 
kalkaanslag reageren waterstofcarbonaationen (HCO3

–) uit het water tot 
carbonaationen. 
 
 

1p 1 Kalkaanslag wordt ook wel ketelsteen genoemd. 
 Geef de formule van ketelsteen. 
 
 
Op de internetsite www.waterhardheid.nl is beschreven dat kalkaanslag 
als volgt met schoonmaakazijn kan worden verwijderd:  
 Doe de azijn, het liefst wat verwarmd, in een spuitfles.  
 Spuit hier de oppervlakken (tegels, wasbak) mee in.  
 Laat de azijn 15 tot 20 minuten intrekken.  
 Poets de oppervlakken goed en spoel ze vervolgens af. 
 
Voor het verwijderen van kalkaanslag wordt meestal schoonmaakazijn 
gebruikt. Tafelazijn is, net als schoonmaakazijn, een oplossing van 
azijnzuur in water. De concentratie azijnzuur in tafelazijn is echter lager.  
 
 

1p 2 Geef een reden waarom de azijn beter 'wat verwarmd' gebruikt kan 
worden. 
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1p 3 Klaas en Yara maken de badkamer schoon. Klaas gebruikt 10 mL 
schoonmaakazijn, terwijl Yara 10 mL tafelazijn gebruikt. De schoonmaak 
verloopt daardoor bij Klaas anders dan bij Yara.  
Wat is het verschil? 
A Klaas kan meer kalkaanslag verwijderen en het gaat sneller. 
B Klaas kan meer kalkaanslag verwijderen, maar het gaat langzamer. 
C Klaas kan minder kalkaanslag verwijderen, maar het gaat sneller. 
D Klaas kan minder kalkaanslag verwijderen en het gaat langzamer. 
 
 
Een bijkomend probleem van hard water is dat zeep minder goed werkt, 1 

omdat het reageert met de calcium- en magnesiumdeeltjes in het water. 2 

De verbinding die hierbij ontstaat, vormt een laagje op bijvoorbeeld de 3 

tegels. Dit soort aanslag in een wasmachine en/of vaatwasmachine kan 4 

worden voorkómen door een waterontharder toe te voegen. Vaak is dit 5 

een zout. 6 

 
 

1p 4 Geef de triviale naam van de verbinding die ontstaat wanneer zeep 
reageert met calciumdeeltjes (regels 1 tot en met 3).  
 

1p 5 Welk soort magnesiumdeeltjes wordt bedoeld (regel 2)?  
A magnesiumatomen 
B magnesiumionen 
C magnesiummoleculen 
 

2p 6 Leg met behulp van Binas-tabel 35 uit of keukenzout kan worden gebruikt 
om water te ontharden met behulp van een neerslagreactie (regels 4 tot 
en met 6).  
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Aardgas 

 
In Nederland wordt meestal gekookt op aardgas. Het hoofdbestanddeel 
van aardgas is een reukloos en kleurloos gas. Aardgas kan een explosief 
mengsel vormen met lucht. Daarom is aan het aardgas dat in 
Nederlandse huishoudens wordt gebruikt een kleurloze vloeistof 
toegevoegd: thiolaan (C4H8S). Deze stof verdampt snel en heeft een 
herkenbare geur, waardoor vrijgekomen aardgas kan worden opgemerkt. 
Tijdens het koken wordt het thiolaan samen met het aardgas verbrand.  
De reactievergelijking van de volledige verbranding van thiolaan is 
hieronder gedeeltelijk weergegeven.  
 

C4H8S  +  7 O2  →   4 …  +  4 …  +  SO2  
 
 

1p 7 Geef de naam van het hoofdbestanddeel van aardgas.  
 

1p 8 Welke faseovergang maakt het mogelijk dat men de stof thiolaan kan 
ruiken? 
A aq → g 
B aq → l 
C g → l 
D l → g 
 

1p 9 In de vergelijking in het tekstblok ontbreken twee formules.  
Welke formules zijn dat? 
A C en H2 
B C en H2O 
C CO en H2 
D CO en H2O 
E CO2 en H2 
F CO2 en H2O 
 

1p 10 Geef de rationele naam van SO2.   
 

3p 11 Bij het koken van een maaltijd wordt gemiddeld 2,7 mg thiolaan verbrand.  
 Laat met een berekening zien hoeveel mg SO2 ontstaat bij de 

volledige verbranding van 2,7 mg thiolaan. 
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Wanneer in een ruimte aardgas vrijkomt, bijvoorbeeld door een gaslek, 
ontstaat soms explosiegevaar. De aanwezigheid van thiolaan in aardgas 
helpt voorkomen dat dit explosiegevaar kan ontstaan. Thiolaan kan 
namelijk al worden geroken wanneer een ruimte 0,2 mg thiolaan per m3 
bevat. 
 
 

2p 12 Leg met behulp van een berekening uit dat de aanwezigheid van thiolaan 
in aardgas helpt voorkomen dat explosiegevaar kan ontstaan.  
Ga bij deze berekening uit van de volgende gegevens: 
 Explosiegevaar ontstaat wanneer in een ruimte een gehalte van 

0,05 m3 aardgas per m3 is bereikt.  
 Het gehalte thiolaan is 18 mg per m3 aardgas. 
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Kettingreactie 

 
Op de website van de Stichting C3 staat het volgende proefje beschreven: 
 

1

1

2

2 3 4

3 4 5 6

Zet 6 glazen klaar en vul ze zoals in het overzicht hiernaast.

Giet de inhoud van het eerste glas bij de 
tweede en daarna die van de tweede bij de 

      derde enz.

Wat gebeurt er allemaal?

Glas 1:
3 eetlepels rode- 
koolsap
en 1/4 theelepel
ma zena
Glas 2:
1 eetlepel 
ammonia
Glas 3:
2 eetlepels
schoonmaakazijn
Glas 4:
2 theelepels
zuiveringszout en 
2 eetlepels water
Glas 5:
10 druppels 
betadine
Glas 6:
1/2 vitamine C
bruistablet en 2
eetlepels water 

i

 
 
Wat gebeurt er? 
stap a  Als glas 1 in glas 2 wordt leeggegoten, wordt het paarsblauwe 

rodekoolsap groen. 
stap b  Als de groene vloeistof van glas 2 vervolgens bij glas 3 wordt 

geschonken, wordt de vloeistof rood. 
stap c  Als de rode vloeistof van glas 3 in glas 4 wordt gegoten, gaat 

de vloeistof sterk bruisen. 
stap d  Als de inhoud van glas 4 bij glas 5 wordt gevoegd, wordt de 

vloeistof donkerblauw. 
stap e  Als de donkerblauwe vloeistof van glas 5 in glas 6 wordt 

gegoten, wordt de vloeistof weer rood. 
 
 naar: www.c3.nl 
 
 

1p 13 Om rodekoolsap te maken wordt fijngesneden rodekool 10 minuten in 
water gekookt. Daarna wordt een scheidingsmethode toegepast om het 
sap van de kool te scheiden. Welke scheidingsmethode kan hiervoor het 
best worden gebruikt? 
A adsorberen 
B destilleren 
C filtreren 
D indampen 
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1p 14 Welke pH kan de vloeistof in glas 2 (nadat stap a is uitgevoerd) hebben? 
A pH 0 tot pH 3   
B pH 3 tot pH 6 
C pH 6 tot pH 10 
D pH 10 tot pH 13 
 

2p 15 Geef de vergelijking van de reactie van ammonia met azijn. 
 

1p 16 Bij stap b wordt de vloeistof rood doordat een beginstof in overmaat was. 
Welke beginstof, schoonmaakazijn of ammonia, was in overmaat?  
A Ammonia, want het rode mengsel is basisch. 
B Ammonia, want het rode mengsel is zuur. 
C Schoonmaakazijn, want het rode mengsel is basisch. 
D Schoonmaakazijn, want het rode mengsel is zuur. 
 

1p 17 Het bruisen in glas 4 (stap c) wordt veroorzaakt door een reactie waarbij 
een gas ontstaat. De formule van dit gas ontbreekt nog in onderstaande 
reactievergelijking.  
 
H+  +  HCO3

–  →  H2O  +  … 
 
 Geef de formule van het gas dat bij deze reactie ontstaat.  
 

1p 18 Betadine (glas 5) is een oplossing die de stof jood bevat.  
Wat is de formule van de stof jood? 
A I 
B I–  
C I2 
D I2

–  
 

1p 19 De kleurverandering bij stap e is het gevolg van de aanwezigheid van 
maïzena. Maïzena bestaat uit zetmeel. Bij stap d vormen de 
zetmeelmoleculen met de joodmoleculen een stof met een donkerblauwe 
kleur. Bij stap e wordt deze stof weer omgezet tot een kleurloos 
reactieproduct.   
 Geef aan waarom de vloeistof bij stap e toch niet kleurloos wordt. 
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Siliciumcarbide 

 
Siliciumcarbide (SiC) is een zeer hard materiaal dat onder meer wordt 
gebruikt voor slijpen en polijsten. Siliciumcarbide wordt in een 
elektroreactor bij een temperatuur van ongeveer 2500 °C geproduceerd 
uit zand en cokes. Hierbij ontstaat ook koolstofmono-oxide, dat als 
brandstof wordt gebruikt in een elektriciteitscentrale. Bij deze verbranding 
ontstaat koolstofdioxide. De elektriciteitscentrale levert de stroom voor de 
elektroreactor. 
 
In de elektroreactor wordt siliciumcarbide gevormd volgens onderstaande 
reactievergelijking: 
 
SiO2  +  3 C  →  SiC  +  2 CO 
 
Schematisch en vereenvoudigd kunnen de hierboven beschreven 
processen als volgt worden weergegeven:     
 

SiO2

C elektroreactor

siliciumcarbide

elektriciteitscentrale
koolstofdioxide

elektriciteitsnet

stof A

koolstofmono-oxide

 
 
 

2p 20 Laat met een berekening zien dat 2,4 kg beginstoffen (SiO2 en C) nodig 
zijn per kg siliciumcarbide. Neem aan dat de molecuulmassa van 
siliciumcarbide 40,1 u is.  
 

1p 21 In de elektriciteitscentrale is voor de omzetting van koolstofmono-oxide 
nog een stof nodig. Deze stof is in bovenstaand blokschema weergegeven 
met stof A. 
 Geef de naam van stof A.  
 

1p 22 Door het koolstofmono-oxide dat in de elektroreactor ontstaat te 
verbranden in een elektriciteitscentrale, gebruikt de elektriciteitscentrale 
minder fossiele brandstof. Dit is beter voor het milieu. 
 Geef nog een reden waarom het beter is voor het milieu dat het 

koolstofmono-oxide als brandstof wordt gebruikt.  
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In de praktijk worden geen zuivere beginstoffen (SiO2 en C), maar ruwe 1 

beginstoffen (zand en cokes) gebruikt. Cokes bevat vaak een beetje 2 

zwavel. Hierdoor ontstaan bij de productie van siliciumcarbide giftige 3 

zwavelhoudende gassen, zoals zwaveldioxide en waterstofsulfide (H2S). 4 

In het proces ontstaat daardoor afvalwater dat is vervuild met 5 

waterstofsulfide. Uit dit afvalwater wordt in een speciale installatie 6 

zwavel (S) teruggewonnen. Onder invloed van een katalysator reageert 7 

waterstofsulfide met zuurstof tot vast zwavel en water. De zwavel zakt 8 

naar de bodem en wordt daar afgetapt. Het gezuiverde water kan worden 9 

hergebruikt.10 

 
 

1p 23 De katalysator komt niet voor in de vergelijking van de reactie van 
waterstofsulfide met zuurstof (regels 7 tot en met 9).  
 Geef aan waarom de katalysator niet in deze reactievergelijking staat.  
 

3p 24 Geef de vergelijking van de reactie van waterstofsulfide met zuurstof 
(regels 7 tot en met 9).  
 

1p 25 De zwavel kan worden afgetapt doordat een scheiding heeft 
plaatsgevonden. 
 Geef de naam van deze scheidingsmethode. 
 

Pagina: 130Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 GT-0174-a-17-2-o 10 / 15 lees verder ►►►

Arseenvergiftiging 

 
In de negentiende eeuw werd 'wit arseen' (As4O6) soms gebruikt om 
mensen mee te vergiftigen. Een arseenvergiftiging kon door de rechtbank 
worden aangetoond door een beetje maaginhoud van het slachtoffer te 
mengen met zinkpoeder en een oplossing van zwavelzuur, en dit mengsel 
te koken. Wanneer in de maaginhoud 'wit arseen' aanwezig was, ontstond 
hierbij het gas arseenhydride (AsH3). Deze reactie is hieronder met een 
onvolledige vergelijking weergegeven. Drie coëfficiënten ontbreken. 
 
12 Zn  +  As4O6  +  … H+  →  12 Zn2+  +  … AsH3  +  … H2O 
 
Het arseenhydride werd opgevangen en sterk verhit. Hierdoor trad 
ontleding op van arseenhydride, waarbij een glanzend zwarte vaste stof 
aan de binnenkant van het glaswerk ontstond: arseen (As).  
 

 
 
 naar: https://en.wikipedia.org/wiki/marsh_test en  
     The Marsh Test for Arsenic - W.B. Jensen - 2014    
 

2p 26 'Wit arseen' is een moleculaire stof. 
 Geef de rationele naam van 'wit 

arseen'. Maak hierbij gebruik van de 
tabel hiernaast. 

 

cijfer Romeins 
cijfer 

voor-
voegsel 

 1 I mono 

 2 II di 

 3 III tri 

 4 IV tetra 

 5 V penta 

 6 VI hexa 

 7 VII hepta 

 8 VIII octa 

 9 IX nona 

 10 X deca 
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1p 27 Wat is de notatie van een oplossing van zwavelzuur?  
A H+  +  Ac– 
B H+  +  NO3

– 
C 2 H+  +  SO4

2– 
D 3 H+  +  PO4

3– 
 

1p 28 Neem de reactievergelijking uit het tekstblok over en maak deze volledig 
door de drie coëfficiënten in te vullen.  
 

1p 29 Tot welk type ontleding behoort de beschreven ontleding van 
arseenhydride?  
A elektrolyse 
B fotolyse 
C thermolyse  
 

3p 30 Geef de vergelijking van de ontleding van arseenhydride.  
 

2p 31 Als inderdaad werd aangetoond dat het slachtoffer was vergiftigd, 
oordeelde de rechter dat de verdachte schuldig was. 
 Geef aan op welke waarneming de rechter dit oordeel baseerde. 

Motiveer je antwoord. 
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Zoutgehalte in een infuus 

 
Patiënten krijgen soms na een operatie via een infuus een 
'fysiologische zoutoplossing' toegediend. Deze 
zoutoplossing bevat uitsluitend 9 gram natriumchloride per 
liter.  
Dirk heeft zelf een fysiologische zoutoplossing gemaakt en 
wil de concentratie ervan controleren. Hiervoor bepaalt hij 
de hoeveelheid chloride-ionen met behulp van een titratie.  
Dirk volgt hiervoor het volgende voorschrift: 
 Doe 10,0 mL van de zoutoplossing in een erlenmeyer. 
 Voeg een paar druppels van een oplossing van 

kaliumchromaat (K2CrO4) toe.  
 Vul een buret met een zilver(I)nitraatoplossing. 
 Lees de beginstand van de buret af. 
 Druppel zilver(I)nitraatoplossing toe, totdat een roodbruine kleur ontstaat. 

Zwenk de erlenmeyer regelmatig om. 
 Lees de eindstand van de buret af. 

 
 

1p 32 Welke van onderstaande vergelijkingen geeft het oplossen van 
natriumchloride op de juiste manier weer?  
A NaCl (s)  →  Na (aq)  +  Cl (aq) 
B NaCl (s)  →  Na+ (aq)  +  Cl– (aq) 
C 2 NaCl (s)  →  2 Na (aq)  +  Cl2 (aq) 
D 2 NaCl (s)  →  2 Na+ (aq)  +  Cl2 (aq) 
E NaCl (s)  →  NaCl (aq) 
 

1p 33 Is het aantal gram opgelost zout in de fysiologische zoutoplossing kleiner 
of groter dan of gelijk aan het aantal gram chloride-ionen in de oplossing? 
A Het aantal gram zout is kleiner. 
B Het aantal gram zout is gelijk.  
C Het aantal gram zout is groter. 
 

1p 34 Zilver(I)nitraat valt in Binas onder de categorie 'gevaarlijke chemicaliën'. 
Welk pictogram zal op een pot met zilver(I)nitraat vanwege 'het 
meest opmerkelijke gevaaraspect' zeker moeten zijn afgebeeld? 

 
pictogram I pictogram II pictogram III pictogram IV 
 
A pictogram I 
B pictogram II 
C pictogram III 
D pictogram IV 
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1p 35 Geef de formule van zilver(I)nitraat.  
 

1p 36 Kaliumchromaat bestaat uit kaliumionen en chromaationen.  
Wat is de lading van het chromaation? 
A 1–  
B 2– 
C 3– 
D 4– 
 
 
Bij de titratie reageren de zilver(I)ionen met de chloride-ionen tot de witte 
vaste stof zilver(I)chloride. Wanneer alle chloride-ionen gereageerd 
hebben, zal de eerstvolgende druppel zilver(I)nitraatoplossing reageren 
met de chromaationen. Hierdoor krijgt het mengsel een roodbruine kleur. 
Dit geeft het eindpunt van de titratie aan. Dirk heeft dan 15,4 mL van de 
zilver(I)nitraatoplossing toegevoegd.  
 
 

2p 37 Geef de vergelijking van de reactie van de zilver(I)ionen met de 
chloride-ionen. 
 

1p 38 Geef de naam van het soort mengsel dat bij de titratie in de erlenmeyer 
ontstaat. 
 

3p 39 Laat met een berekening zien of de zoutoplossing van Dirk een 
fysiologische zoutoplossing is. Gebruik hierbij het gegeven dat 1,0 mL 
zilver(I)nitraatoplossing overeenkomt met 5,85 mg natriumchloride. 
 
 
Met een infuuspomp kan worden geregeld hoeveel druppels oplossing de 
patiënt per minuut krijgt toegediend. Een bepaalde patiënt krijgt per 24 
uur twee zakken fysiologische zoutoplossing toegediend. Eén zak bevat 
500 mL fysiologische zoutoplossing. 
 
 

2p 40 Bereken op hoeveel druppels per minuut de infuuspomp moet worden 
ingesteld. Gebruik hierbij onderstaande gegevens en rond je uitkomst af 
op hele druppels. 
 20 druppels hebben samen een volume van 1,0 mL. 
 24 uur is gelijk aan 1440 minuten. 
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Ozonlaag 

 
Ruim 15 kilometer boven het aardoppervlak bevindt zich een luchtlaag 
waarin relatief veel ozon (O3) voorkomt. Ozon beschermt het leven op 
aarde tegen schadelijke ultraviolette straling van de zon. De ozon in deze 
laag ontstaat doordat zuurstof onder invloed van licht wordt omgezet.  
De vergelijking van deze omzetting is hieronder weergegeven. 
 
 3 O2   →  2 O3 
 
De dikte van de ozonlaag wordt aangetast door de uitstoot van stoffen die 
ozon 'afbreken'. Voorbeelden van ozonafbrekende stoffen zijn 'halonen'. 
De moleculen van halonen zijn opgebouwd uit koolstofatomen en atomen 
van halogenen. De opbouw van een halonmolecuul wordt weergegeven 
met een cijfercode. Deze cijfercode geeft informatie over het aantal 
atomen van achtereenvolgens het element koolstof, fluor, chloor en broom 
per molecuul. Hieronder staan een molecuul halon 1301 en een molecuul 
halon 1211 afgebeeld.  
 

Br

C

F

F F

halon 1301

Br

C

F

F Cl

halon 1211 
 
 

1p 41 Welk van de onderstaande diagrammen geeft de omzetting van zuurstof 
tot ozon weer? 
 

tijd
diagram 1

aantal
moleculen

tijd
diagram 2

aantal
moleculen

tijd
diagram 3

aantal
moleculen

O3

O2

O3

O2

O3

O2

 
 
A diagram 1 
B diagram 2 
C diagram 3 
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1p 42 Behalve de eerder genoemde halonen, komt ook halon 1130 voor.  
 Geef de molecuulformule van halon 1130.  
 

1p 43 Geef de naam van het halogeen dat niet wordt weergegeven in de 
cijfercode van halon 1211.  
 
 
 
Om de ozonconcentraties in de (hogere) 
lucht(lagen) te meten, wordt wekelijks op een 
vaste locatie een weerballon opgelaten waaraan 
een ozon-sensor (meetapparaatje) is bevestigd. 
Deze weerballon is gevuld met helium en kan 
hierdoor snel naar de ozonlaag opstijgen. 
Tijdens het opstijgen neemt het volume van de 
ballon sterk toe. 
 
 
 
 

1p 44 Tot welke groep stoffen behoort helium?  
A broeikasgassen 
B CFK's 
C edelgassen 
D koolwaterstoffen 
 

1p 45 Om een weerballon nog sneller te laten opstijgen kan, in plaats van 
helium, ook een ander gas worden gebruikt.  
Welk van onderstaande gassen is hiervoor geschikt?  
Gebruik Binas-tabel 17.  
A ammoniak 
B neon 
C stikstof 
D waterstof 
 

1p 46 Wordt tijdens het opstijgen het aantal heliumatomen in de weerballon 
kleiner, groter of blijft dit gelijk?  
A Het aantal heliumatomen wordt kleiner. 
B Het aantal heliumatomen wordt groter. 
C Het aantal heliumatomen blijft gelijk.  
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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GT-0174-a-16-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 

Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 26 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

CyclOx® 

 
Bij de verbranding van diesel ontstaat roet. Bij onderzoek naar een manier 
om deze roetvorming te beperken is de brandstof CyclOx® ontwikkeld. 
CyclOx® verbrandt trager dan diesel, waardoor de brandstof beter kan 
worden gemengd met de benodigde zuurstof. Hierdoor ontstaat veel 
minder roet. Deze vloeibare biobrandstof kan worden weergegeven met 
de gemiddelde molecuulformule C9H8O3.
 
 

1p 1 Wat is de formule van de stof waaruit roet voornamelijk bestaat? 
A C 
B Ro 
C S 
D SO2 
 

1p 2 Geef aan waarom roet ontstaat wanneer de diesel en de zuurstof slecht 
gemengd zijn bij de verbranding. 
 

1p 3 Uit hoeveel verschillende elementen bestaat C9H8O3?  

A 1 
B 3 
C 17 
D 20 
 

3p 4 Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van C9H8O3.  
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CyclOx® wordt gemaakt uit een polymeer (lignine) dat aanwezig is in 
plantaardig materiaal. Lignine ontstaat als afvalstof bij onder meer de 
productie van ethanol uit biomassa. Bij de productie van CyclOx® wordt 
lignine door verhitting afgebroken tot een olieachtig mengsel. 
 
 

1p 5 Met welk soort proces kan dit olieachtig mengsel uit lignine worden 
gevormd wanneer lignine de enige beginstof is? 
A ontleding 
B polymerisatie 
C scheiden 
D smelten 
 

1p 6 Het gebruik van CyclOx® in plaats van diesel is gunstig voor het milieu. 
Niet alleen omdat er dan minder roetvorming plaatsvindt, maar ook om 
andere redenen. 
 Geef één van deze redenen. 
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Kristallen 

 
Collin doet een proefje. Hiervoor krijgt hij een voorschrift en twee 
oplossingen: 
I:  een oplossing van kaliumjodide;  
II:  een oplossing van lood(II)nitraat.  
 
Wanneer hij de oplossingen bij elkaar voegt, ziet hij dat er in de vloeistof 
kleine vaste gele deeltjes ontstaan. Collin leidt uit Binas af dat deze vaste 
stof lood(II)jodide (PbI2) is.  
Vervolgens voert hij de rest van het voorschrift uit: 
 
 Bouw een filtratieopstelling. 
 Filtreer het mengsel en vang het filtraat op. 
 Doe het filtraat in een petrischaal en zet deze weg. 
 Doe het residu (lood(II)jodide) in ongeveer 0,2 L gedestilleerd water.  
 Verwarm het mengsel totdat alles is opgelost (oplossing III). 
 Laat deze oplossing vervolgens afkoelen tot kamertemperatuur. 
 
 

1p 7 Wanneer Collin de oplossingen I en II bij elkaar voegt, ontstaat een 
mengsel.  
Wat is de naam van dit mengsel?  
A emulsie 
B legering 
C oplossing 
D suspensie 
 

3p 8 Geef de vergelijking van de neerslagreactie waarbij lood(II)jodide 
ontstaat. Noteer ook de toestandsaanduidingen.  
 

2p 9 Teken de filtratieopstelling: 
 verwerk in de tekening een filter, een trechter en een erlenmeyer; 
 geef ook in de tekening aan waar, na afloop van de filtratie, het filtraat 

zich bevindt en waar het residu. 
 
 
Na ongeveer een kwartier ziet Collin 
dat in oplossing III goudkleurige, 
blinkende kristallen ontstaan. Deze 
kristallen bestaan uit lood(II)jodide. 
Het ontstaan van deze vaste deeltjes 
kan hij verklaren met het diagram op 
de volgende bladzijde. Hierin is de 
oplosbaarheid van lood(II)jodide bij 
verschillende temperaturen 
weergegeven. 
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diagram 

100
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
Oplosbaarheid lood(II)jodide in water

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

oplosbaarheid
(g/100 mL)

temperatuur (ºC) 
 
 

2p 10 Bereken hoeveel gram lood(II)jodide kan oplossen in 0,20 L water met 
een temperatuur van 80 °C. 
 

2p 11 Verklaar de vorming van de vaste deeltjes aan de hand van het diagram.  
 
 
De volgende dag bekijkt Collin de 
petrischaal waar hij het filtraat in heeft 
gedaan.  
De vloeistof is verdwenen. Er zijn 
duidelijk twee soorten witte kristallen 
ontstaan:  
 enkele kleine vierkante kristallen  
 en veel langwerpige kristallen.  
De docent zegt dat de kristallen elk uit 
een verschillend zout bestaan. 
Bij de proef is een kleine overmaat 
kaliumjodide gebruikt.  
 
 

2p 12 Geef de namen van de zouten waar de witte kristallen uit bestaan. 
Noteer je antwoord als volgt: 
vierkante kristallen: … 
langwerpige kristallen: … 
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Polymelkzuur als bioplastic 

 
Polymelkzuur (PMZ) is een kunststof. Deze kunststof kan worden 
gemaakt uit plantaardig materiaal dat wordt afgebroken tot glucose. Uit 
glucose wordt daarna uitsluitend melkzuur (C3H6O3) gevormd. Het 
melkzuur wordt vervolgens omgezet tot PMZ. De productie van PMZ is 
vereenvoudigd weergeven in onderstaand blokschema: 
 

reststoffen

I

water

III PMZII
glucoseplantaardig materiaal melkzuur

 
 
 

1p 13 Hoeveel moleculen melkzuur kunnen maximaal ontstaan uit één molecuul 
glucose? Neem aan dat glucose de enige beginstof is. 
A 1 
B 2 
C 3 
D 6 
 

1p 14 Welk soort stof is melkzuur? 
A koolwaterstof 
B kunststof 
C moleculaire stof 
D niet-ontleedbare stof 
 

3p 15 Bij de vorming van PMZ uit melkzuur ontstaat water.  
 Bereken hoeveel moleculen water ontstaan bij de vorming van een 

molecuul polymelkzuur dat is gevormd uit 3000 moleculen melkzuur. 
Gebruik hierbij de volgende molecuulmassa's:  

 melkzuurmolecuul 90 (u) 
 PMZ-molecuul 216018 (u) 
 watermolecuul 18 (u) 
 

1p 16 Bij het beschreven proces vindt polymerisatie plaats van één soort 
monomeren. 
In welk blok worden deze monomeren ingevoerd? 
A blok I 
B blok II   
C blok III 
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Voor de reactie in blok III is een katalysator nodig. Hiervoor kan 
tin(II)octoaat (SnC16H30O4) worden gebruikt. Deze stof kan worden 
gevormd door een reactie van ethylhexaanzuur (C8H16O2) met tin(II)oxide 
(SnO). Hierbij ontstaat, behalve tin(II)octoaat, uitsluitend water.  
 
 

3p 17 Geef de reactievergelijking van de vorming van tin(II)octoaat uit 
ethylhexaanzuur en tin(II)oxide. 
 
 
PMZ is composteerbaar. Bij de afbraak van PMZ door micro-organismen 
ontstaan water en koolstofdioxide. PMZ dat is gemaakt uit plantaardig 
materiaal kan daarom 'CO2-neutraal' worden genoemd. Planten vormen 
namelijk glucose uit koolstofdioxide en één andere stof volgens: 
 
6 CO2  +  6 …  →  C6H12O6  +  6 O2 
 
Deze reactievergelijking is nog onvolledig. Eén stof ontbreekt. 
 
PMZ wordt onder andere gebruikt als alternatief voor moeilijk afbreekbare 
plastics, zoals PET (polyethyleentereftalaat). Zo kunnen bekertjes en 
flessen van PMZ zijn gemaakt, maar ook van PET.  
 
 

1p 18 Geef de formule van de ontbrekende stof. 
 

2p 19 PMZ-bekers zijn ongeschikt voor hete dranken. Wanneer bijvoorbeeld 
thee in een PMZ-beker wordt geschonken, zakt de beker in elkaar. 
 Leg uit of PMZ een thermoharder of een thermoplast is. 
 

1p 20 Een fles gemaakt van PMZ wordt als zwerfafval in de natuur in een half 
jaar afgebroken.  
Hoe snel wordt een PMZ-fles afgebroken ten opzichte van een PET-fles? 
Gebruik een tabel uit Binas. 
A 2 tot 5 keer zo snel 
B 10 tot 20 keer zo snel 
C 50 keer zo snel 
D 100 keer zo snel 
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'Gouden' munten 

 
In een scheikundeles over metalen en legeringen doet een docente de 1 

volgende demonstratieproef. De proef wordt in de zuurkast uitgevoerd. 2 

Ze doet geconcentreerd natronloog in een indampschaaltje en voegt een 3 

beetje zinkpoeder toe. Met behulp van een brander verwarmt ze het 4 

mengsel tot het bijna kookt. Dan doet ze een koperen muntje in het 5 

mengsel. Na ongeveer twee minuten haalt ze het muntje er weer uit en 6 

spoelt het schoon met water. Het muntje is nu zilverachtig van kleur 7 

geworden. Vervolgens verwarmt ze het muntje in een blauwe, niet 8 

ruisende vlam. Het muntje wordt hierdoor goudkleurig. Ze koelt het muntje 9 

ten slotte af onder de kraan. 10 

 
 

1p 21 Welke pH kan geconcentreerd natronloog hebben? 
A 1 
B 6 
C 8 
D 14 
 

1p 22 Welke van onderstaande tekeningen geeft de juiste afstelling weer van de 
brander tijdens het verwarmen (regels 4 en 5)?  
 

afstelling 1 afstelling 2 afstelling 3 afstelling 4  
 
A afstelling 1 
B afstelling 2 
C afstelling 3 
D afstelling 4 
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Wanneer het zinkpoeder bij het natronloog is gevoegd (regels 3 en 4), 
treedt een reactie op waarbij onder andere 'zinkaationen' ontstaan. De 
formule van het zinkaation is Zn(OH)4

2–. Deze ionen reageren aan het 
oppervlak van de munt tot zink. Hierbij ontstaat een zilverachtig gekleurd 
laagje om het muntje. 
 
 

2p 23 Het zinkaation heeft een ionlading 2. 
 Leid deze ionlading af aan de hand van de formule van het zinkaation. 

Ga ervan uit dat het zinkaation is opgebouwd uit zinkionen en 
hydroxide-ionen. 

 
 
Bij het verwarmen (regels 8 en 9) verandert het zilverkleurige muntje van 
kleur. Dit komt doordat een laagje goudkleurige legering op het muntje 
ontstaat.  
 
 

1p 24 Wat is de naam van de gevormde legering?  
A brons 
B messing 
C nieuw zilver 
D nordic gold 
 
 
De docente heeft het muntje voor en na de proef gewogen. Ze neemt aan 
dat de massaverandering alleen is veroorzaakt door zink dat op het 
muntje is afgezet. Hieronder staan haar meetwaarden weergegeven. Aan 
de hand daarvan berekent ze het massapercentage zink in het 
goudkleurige muntje. 
 

Stand weegschaal 
voor de proef

Stand weegschaal 
na de proef

3,942gram 3,960gram

 
 
 

2p 25 Bereken dit massapercentage Zn in het goudkleurige muntje.  
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Luchtzuiverend wegdek 

 
Luchtvervuiling wordt onder meer veroorzaakt door de uitlaatgassen die 1 

vrijkomen in het verkeer, zoals NOx (bijvoorbeeld NO en NO2). Deze 2 

gassen kunnen in de atmosfeer reageren tot onder andere salpeterzuur. 3 

Hierdoor ontstaat 'zure regen': het neerdalen van stoffen die verzuring van 4 

de lucht en de bodem veroorzaken. 5 
 
 

1p 26 Geef de formule van salpeterzuur. 
 

1p 27 Behalve NOx zijn er ook andere gassen die zure regen (regel 4) 
veroorzaken.  
 Geef de formule van zo'n ander gas.  
 
 
De stof titaan(IV)oxide blijkt de reactie van stikstofmono-oxide met water 
te versnellen. Hierbij ontstaan onder andere nitraationen. Bij deze reactie, 
die plaatsvindt onder invloed van uv-licht, blijft de hoeveelheid 
titaan(IV)oxide gelijk. 
 
 

1p 28 Welke informatie geeft IV in de naam titaan(IV)oxide? 
A het aantal titaanionen 
B het aantal oxide-ionen 
C de lading van de titaanionen 
D de lading van de oxide-ionen 
 

1p 29 Geef de twee gegevens uit de tekst waaruit blijkt dat titaan(IV)oxide een 
katalysator is. 
 

1p 30 De gevormde nitraationen vormen zouten op het wegdek. Deze zullen bij 
een regenbui gemakkelijk wegspoelen. 
 Geef hiervoor een verklaring met behulp van Binas-tabel 35. 
 
 
In een onderzoek met 'luchtzuiverend wegdek' werden op een bepaalde 
weg twee proefvlakken gemaakt. Eén proefvlak werd behandeld met 
titaan(IV)oxide, het andere proefvlak niet. De luchtkwaliteit boven de weg 
werd regelmatig gemeten. Boven het behandelde proefvlak werden 
gemiddeld 19% minder stikstofoxiden gemeten.  
 
 

1p 31 In het onderzoek is een proefvlak dat is behandeld met titaan(IV)oxide, 
vergeleken met een onbehandeld proefvlak. 
 Geef aan waarvoor de vergelijking met het onbehandelde proefvlak 

nodig is.  
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Koudmakend mengsel 

 
Eva krijgt het volgende voorschrift voor een verrassend proefje, dat ze in 
een zuurkast uitvoert:  
 Doe een beetje water op een houten plankje. 
 Zet een bekerglas op het vochtige plankje.  
 Doe een schep NH4Cl in het bekerglas. 
 Voeg een schep Ba(OH)2 toe en meet direct de temperatuur van het 

mengsel in het bekerglas.  
 Meng deze vaste stoffen door met de thermometer te roeren. 
 Lees tijdens het roeren regelmatig de temperatuur af. 
 Neem, wanneer de temperatuur niet meer verandert, het bekerglas 

van het plankje. 
 
De docent geeft aan dat Eva de reactie kan weergeven met 
onderstaande, nog onvolledige, vergelijking. Eén coëfficiënt ontbreekt.  
 
2 NH4Cl  +  Ba(OH)2  →  2 NH3  +  BaCl2  +  … H2O  
 
 

1p 32 Geef de ontbrekende coëfficiënt.  
 

1p 33 De reactie die plaatsvindt is een zuur-basereactie. 
 Geef de naam van het ion dat bij deze reactie als base reageert. 
 

3p 34 Bereken hoeveel gram NH3 kan ontstaan uit 5,0 g NH4Cl. 
 

2p 35 Beschrijf een experiment waarmee het water dat bij deze proef ontstaat, 
kan worden aangetoond.  
Beschrijf het experiment als volgt: 
handeling(en): … 
waarnemingen: … 
 
 
Eigenlijk is de gegeven reactievergelijking vereenvoudigd. De gevormde 
BaCl2 lost namelijk gedeeltelijk op in het ontstane water.  
 
 

1p 36 Welke van onderstaande vergelijkingen geeft het oplossen van BaCl2 op 
de juiste manier weer?  
A BaCl2 (s)  →  Ba (aq)  +  Cl2 (aq) 
B BaCl2 (s)  →  Ba2+ (aq)  +  2 Cl– (aq) 
C BaCl2 (s)  →  Ba2+ (aq)  +  Cl2 (aq) 
D BaCl2 (s)  →  BaCl2 (aq) 
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Tijdens de uitvoering noteert Eva het volgende in haar schrift: 
1 De begintemperatuur van het poedermengsel is 18 °C.  
2 Tijdens het mengen wordt het mengsel vloeibaar.  
3 Ook ontstaat een geur.  
4 Er ontstaat een witte suspensie. 
5 De temperatuur daalt naar -16 °C.  
6 Het bekerglas zit na afloop vast aan het plankje. 
7 Door de temperatuurverandering is het water op het plankje bevroren. 
 
 

2p 37 Eva heeft een aantal waarnemingen en conclusies genoteerd. 
 Neem onderstaande tabel over en geef per nummer met een X aan of 

het gaat om een waarneming of een conclusie. 
 

nummer waarneming conclusie 

1   

2   

7   

 
1p 38 Wat is de naam van het gas dat de geur veroorzaakte? 

A ammonia 
B ammoniak 
C ammonium 
 

1p 39 Hoe heet de faseovergang die het water op het plankje heeft ondergaan? 
A condenseren  
B smelten 
C stollen 
D sublimeren 
 

1p 40 Een vriendin van Eva herhaalt de proef. Op het moment dat ze een geur 
waarneemt, legt ze een nat lakmoespapiertje over het bekerglas. Het 
papiertje verandert direct van kleur. 
Welke kleur krijgt het lakmoespapiertje?  
A blauw  
B kleurloos  
C rood  
D wit 
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Ajax 'Shower Power' 

 
Ajax 'Shower Power' is een vloeibaar schoonmaakmiddel met pH = 2.  
Het kan worden gebruikt om kalkaanslag te verwijderen uit bijvoorbeeld 
de douche. 
Op het etiket staat onder andere het volgende:  
 Ajax 'Shower Power' heeft een krachtige anti-kalk formule die 

kalkaanslag verwijdert zonder boenen. 
 Gebruik het niet op marmer, kalksteen of oude gietijzeren badkuipen. 
 
 

1p 41 Waarmee kan de pH van het schoonmaakmiddel bepaald zijn? 
A broomthymolblauw 
B fenolftaleïen 
C rood en blauw lakmoespapier 
D universeelindicatorpapier 
 

1p 42 Kalkaanslag bestaat voornamelijk uit calciumcarbonaat.  
 Geef de formule van calciumcarbonaat. 
 

2p 43 Leg uit dat 'Shower Power' niet geschikt is voor gebruik op tegels die van 
marmer zijn gemaakt. Maak gebruik van Binas-tabel 42. 
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De hoeveelheid kalkaanslag die kan ontstaan, hangt af van de 'hardheid' 
van het leidingwater. De hardheid van water wordt in Nederland uitgedrukt 
in Duitse hardheidsgraden (dH). Eén Duitse hardheidsgraad komt overeen 
met 7,1 mg calciumionen per liter water.  
 
In het diagram hieronder staat de hardheid van leidingwater in een aantal 
steden. 
 

duitse hardheids-
graad (dH)

Almere Amsterdam Groningen

12

10

8

6

4

2

0
Rotterdam Utrecht  

 
 

2p 44 Bereken hoeveel mg calciumionen een liter leidingwater in Amsterdam 
bevat. 
 

2p 45 Leg uit in welke stad uit het diagram een gemiddeld gezin het minste 
'Shower Power' nodig zal hebben om kalkaanslag uit de douche te 
verwijderen. Neem daarbij aan dat in alle steden een gemiddeld gezin 
evenveel water gebruikt om te douchen, en het schoonmaakmiddel op 
een gelijke manier wordt gebruikt. 
 

1p 46 Een inwoner van Amsterdam bedenkt een manier om de hardheid van het 
douchewater te verminderen.  
Welke van onderstaande manieren is daarvoor geschikt? 
A azijn in de douchekop doen 
B een ionenwisselaar gebruiken 
C filtreerpapier in de douchekop doen 
D het water laten bezinken 
 
 
 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 

 
 
Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
donderdag 23 juni
13:30 - 15:30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Tweetaktscooters in de stad  

 
Tweetaktscooters dragen in grote mate 
bij aan luchtvervuiling. De brandstof voor 
deze scooters is 'mengsmering': een 
mengsel van benzine en smeerolie.  
In de verbrandingsmotor verbrandt deze 
brandstof deels onvolledig, waardoor 
sterk vervuilende verbrandingsproducten 
ontstaan. In sommige wereldsteden zijn 
deze scooters daarom verboden. 
 
  

1p 1 Welke van de stof(fen), benzine en/of smeerolie, kan/kunnen uit aardolie 
worden verkregen?  
A alleen benzine 
B alleen smeerolie 
C geen van beide 
D zowel benzine als smeerolie 
 
 
Een reactie die kan optreden bij de onvolledige verbranding van 
mengsmering is hieronder met een vergelijking weergegeven. In deze 
vergelijking ontbreken nog twee coëfficiënten. 
 
C8H18  +  … O2  →  9 H2O  +  5 CO2  +  … CO  
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1p 2 Geef aan uit welk reactieproduct in de gegeven vergelijking blijkt dat deze 
verbranding onvolledig is.  
 

1p 3 Neem de gegeven vergelijking over en maak deze volledig door de twee 
ontbrekende coëfficiënten in te vullen.  
 
 
In de verbrandingsmotor wordt de mengsmering gemengd met 
buitenlucht. Bij de verbranding van dit mengsel kunnen stikstofoxiden 
ontstaan. 
 
 

2p 4 Leg uit dat door het gebruik van buitenlucht stikstofoxiden kunnen 
ontstaan in de verbrandingsmotor. Neem aan dat mengsmering uitsluitend 
bestaat uit koolwaterstoffen.  
 

2p 5 Uit de uitlaat van een rijdende tweetaktscooter komt rook. Deze rook 
bevat onder meer koolstofmono-oxide, koolstofdioxide en koolstof. Rook 
is zichtbaar.   
 Geef aan door welke van de genoemde stoffen de rook zichtbaar kan 

zijn. Neem onderstaande tabel over en vul deze in: kies uit 'wel' of 
'niet' en licht je antwoord toe. 

 

stof wel/niet zichtbaar toelichting 

koolstofmono-oxide   

koolstofdioxide   

koolstof   

 
 
In de uitlaatgassen van tweetaktscooters is ook benzeen aanwezig. 
Benzeen is een schadelijke stof. Een tweetaktscooter stoot per liter 
mengsmering 0,57 gram benzeen (C6H6) uit. In Amsterdam rijden naar 
schatting dertienduizend tweetaktscooters.  
 

 

1p 6 Welk van onderstaande begrippen is van toepassing op de stof benzeen?  
A legering 
B niet-ontleedbare stof 
C verbinding 
D zout 
 

2p 7 Bereken hoeveel kg benzeen dertienduizend tweetaktscooters per week 
uitstoten. Neem aan dat een tweetaktscooter gemiddeld 6,4 L 
mengsmering per week verbruikt. Rond je uitkomst af op hele 
kilogrammen. 
 

Pagina: 154Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 GT-0174-a-16-2-o 4 / 15 lees verder ►►►

Ammoniakfabriek  

 
Ammoniak is een grondstof voor onder andere kunstmest. In een fabriek 1 

maakt men ammoniak door een reactie van stikstofgas met waterstofgas. 2 

Het waterstofgas maakt men door een reactie van aardgas (CH4) met 3 

stoom. Deze reactie vindt plaats onder hoge druk en bij hoge 4 

temperatuur. De vergelijking van deze reactie is hieronder onvolledig 5 

weergegeven. Eén stof ontbreekt.  6 

 
2 CH4  +  3 H2O  →  …  +  CO2  +  7 H2 
 
Het waterstofgas dat ontstaat, wordt gemengd met stikstof. Uit dit 7 

gasmengsel wordt ammoniak geproduceerd. Dit proces is hieronder in 8 

een blokschema vereenvoudigd weergegeven. 9 

 

mengruimte reactor

scheidingsruimte

N2 (g) N2 (g), N2 (g), NH3 (g)

NH3 (l)

H2 (g)
H2 (g) H2 (g),

 

In de reactor reageren stikstof en waterstof tot ammoniak. Hierbij blijft een 10 

deel van de beginstoffen over. In de scheidingsruimte wordt ammoniak 11 

gescheiden van de rest van het gasmengsel dat uit de reactor komt.12 

 
 

1p 8 Geef de formule van de ontbrekende stof (regels 5 en 6).  
 

3p 9 Bereken hoeveel ton stoom minimaal nodig is om 5,0 ton aardgas volledig 
om te zetten.  
 

2p 10 Geef de vergelijking van de reactie die in de reactor plaatsvindt (regel 10). 
 

1p 11 Het gasmengsel dat uit de reactor komt, wordt in de scheidingsruimte 
afgekoeld. 
 Geef aan hoe dit uit het blokschema blijkt. 
 

1p 12 Welke stof(fen) wordt/worden teruggevoerd naar de mengruimte? 
A alleen stikstof 
B alleen waterstof 
C stikstof en waterstof 
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De reactor bevat een katalysator. Hiervoor kan een rooster van zuiver 
koolstof worden gebruikt, dat bedekt is met ruthenium (Ru). 
 
 

1p 13 Wat is de functie van een katalysator? 
 

1p 14 Tot welke soort elementen behoort ruthenium? 
A tot de edelgassen   
B tot de halogenen 
C tot de metalen  
 
 
In het onderstaande diagram is weergegeven hoe de hoeveelheid 
ammoniak die ontstaat, afhangt van de hoeveelheid stikstofgas die wordt 
omgezet. 
 

massa stikstof (g)
0

0

5

10

15

20

25

5 10 15 20 25

massa
ammoniak

(g)

 
 
 

2p 15 Een ammoniakfabriek produceert 2,7·106 kg ammoniak per dag. 
 Bereken met behulp van het diagram hoeveel kg stikstof per dag in 

deze fabriek wordt omgezet tot ammoniak. 
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Water ontleden in een plastic potje 

Op internet is een experiment beschreven waarmee op 
eenvoudige wijze water kan worden ontleed tot waterstof 
en zuurstof. Met een plastic potje, stroomdraadjes, 
potloden en een batterij kan een opstelling worden 
gemaakt. Een voorbeeld van zo'n opstelling is hiernaast  
weergegeven.  
De potloden dienen als elektroden. De grafiet-vulling, die 
uit koolstof bestaat, geleidt de stroom. De batterij wordt 
via stroomdraadjes aan de potloodpunten bevestigd. Om 
stroomgeleiding mogelijk te maken, wordt een heel klein 
beetje keukenzout toegevoegd aan het water.  

naar: http://web.archive.org

1p 16 Geef de naam van het type ontleding dat in de tekst wordt beschreven. 

2p 17 Leg uit waarom keukenzout kan worden gebruikt om water geleidend te 
maken. Gebruik in je uitleg de naam van het soort deeltjes waaruit 
keukenzout bestaat.  

Om elke elektrode kan een buisje worden geplaatst, waarin de ontstane 
gassen worden opgevangen. De buisjes moeten volledig zijn gevuld met 
water. De volumeverhouding van de gassen is gelijk aan de verhouding 
van de coëfficiënten in de reactievergelijking van deze ontleding.  

3p 18 In de afbeeldingen (I, II, III of IV) hieronder is de opstelling weergegeven 
nadat enige tijd stroom is doorgeleid. 
 Geef de reactievergelijking van de ontleding en leg aan de hand van 

deze vergelijking uit welke afbeelding de volumeverhouding  
waterstof : zuurstof juist weergeeft.  

I II III IV
0
1
2
3
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Bram voert deze ontleding uit en vangt de gassen op. Hij neemt de 
reageerbuis die is gevuld met waterstofgas en houdt een brandende 
lucifer bij de opening. 
 
 

1p 19 Welke waarneming doet Bram wanneer hij de lucifer bij het gas houdt? 
 

1p 20 Waarmee kan de zuurstof in de andere reageerbuis worden aangetoond? 
A met een gloeiende houtspaander 
B met helder kalkwater 
C met lakmoes 
D met wit kopersulfaat  
 

1p 21 Wanneer de proef wordt herhaald en de gassen uit beide reageerbuizen 
bij elkaar worden gevoegd, ontstaat een explosief mengsel.  
Welke stof ontstaat er uit dit mengsel wanneer er een vonk bij komt? 
A chloor 
B lachgas 
C roet 
D water 
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Saffierschijf 

 
Kernafval uit bijvoorbeeld kerncentrales kan nog honderdduizenden jaren 1 

gevaarlijk blijven. Daarom wordt het ondergronds opgeslagen. Maar ook 2 

dan blijft het gevaarlijk. Er wordt nagedacht over manieren om 3 

toekomstige generaties te waarschuwen voor dit opgeslagen kernafval. Zo 4 

wil Frankrijk informatie aanbrengen op koperen platen en deze platen in 5 

de grond opbergen. Maar koper reageert met zuurstof tot CuO. Het 6 

gevormde CuO kan vervolgens verder reageren tot Cu2CO3(OH)2 en 7 

Cu4(OH)6SO4. Door deze reacties wordt de plaat aangetast en gaat de 8 

informatie verloren. 9 

 
 

1p 22 Hoe verandert de lading van de koperdeeltjes bij de reactie met zuurstof 
(regel 6)? 
A van 0 naar 1+ 
B van 0 naar 2+ 
C van 1+ naar 0 
D van 2+ naar 0 
 

2p 23 In onderstaande tabel staat een aantal stoffen vermeld. Twee van deze 
stoffen kunnen samen met CuO reageren tot Cu2CO3(OH)2. 

 Geef de formules van deze twee stoffen. 
 

stofnaam 

stikstof 

zuurstof 

water 

argon 

koolstofdioxide 

neon 
 

2p 24 De stof Cu4(OH)6SO4 bestaat uit koper(II)ionen, hydroxide-ionen en één 
ander soort negatieve ionen. 
 Geef de formule en de naam van dit andere ionsoort. 
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Patrick Charton bedacht een alternatief voor de 10 

koperen platen: de 'saffierschijf'. Deze schijf bestaat 11 

uit twee dunne platen van saffier waarop met een 12 

'edelmetaal' tekst of afbeeldingen zijn aangebracht. 13 

Deze platen worden aan elkaar vastgemaakt. 14 

Saffier en het edelmetaal reageren beide nauwelijks 15 

met andere stoffen. 16 
 
 naar: Eos magazine en www.industrie-techno.com 
 
 

1p 25 Van het edelmetaal (regel 13) staat hieronder een aantal gegevens. 
 

atoommassa 195,1 u 

atoomnummer 78 

dichtheid (bij 20°C) 21,4 g/cm3  

kookpunt 3800 °C 

smeltpunt 1772 °C 

 
 Geef het symbool van dit edelmetaal. Maak gebruik van Binas. 
 

1p 26 Geef een reden waarom saffier geschikter is om informatie op vast te 
leggen dan koper. Maak gebruik van de informatie in deze opgave.  
 
 

Pagina: 160Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 GT-0174-a-16-2-o 10 / 15 lees verder ►►►

Maagzuurremmer 

 
Hieronder is een deel van het etiket van een geneesmiddel weergegeven. 
 
 
 
 
Elke mL bevat 40 mg aluminiumoxide en 20 mg magnesiumhydroxide 
 
300 mL suspensie – voor oraal gebruik 
 
Voor gebruik de bijsluiter lezen 
Bewaren beneden 25 °C 
Na opening bewaren in de koelkast 
Na opening maximaal 1 maand houdbaar 
 
Dosering: 
1 uur na elke maaltijd en bij het naar bed gaan 10-15 mL suspensie 
innemen.  
 
 naar: www.varuvo.nl 
 
 

1p 27 Als het flesje enige tijd staat, ontstaat in het flesje een bezinksel.  
Welk soort bestanddelen uit het geneesmiddel vormen dit bezinksel? 
A goed opgeloste vaste stoffen 
B goed opgeloste vloeistoffen 
C slecht opgeloste vaste stoffen 
D slecht opgeloste vloeistoffen  
 

2p 28 Aluminiumoxide bevat 47,1 massaprocent oxide-ionen.  
 Laat dit met een berekening zien.  
 

2p 29 Bereken het aantal mg oxide-ionen in een dosis van 15 mL geneesmiddel. 
Gebruik hierbij het gegeven dat aluminiumoxide 47,1 massaprocent 
oxide-ionen bevat. 
 

2p 30 Geef de formule van magnesiumhydroxide. 
 

1p 31 Het geneesmiddel bevat ook de E-nummers E-216 en E-218. 
Wat is de functie van deze E-nummers?  
A bederf van het medicijn tegengaan 
B kleur geven aan het geneesmiddel 
C ontmenging van het geneesmiddel tegengaan 
D smaak van het medicijn versterken 
 

Schudden voor 
gebruik 

BIJ BRANDEND MAAGZUUR EN ZURE OPRISPING 

Pagina: 161Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 GT-0174-a-16-2-o 11 / 15 lees verder ►►►

Het geneesmiddel reageert met maagzuur door middel van een 
zuur-basereactie. Maagzuur bevat zoutzuur. 
 
 

1p 32 Wat is de notatie van zoutzuur?  
A H+ (aq) +  Ac– (aq) 
B H+ (aq) + Cl– (aq)  
C H+ (aq) + NO3

– (aq) 
D 2 H+(aq) + SO4

2–(aq) 
 

1p 33 Welke ionen kunnen als base optreden bij de reactie van maagzuur met 
het geneesmiddel?  
A aluminiumionen en hydroxide-ionen 
B aluminiumionen en magnesiumionen 
C hydroxide-ionen en oxide-ionen 
D magnesiumionen en oxide-ionen 
 

1p 34 Magnesiumhydroxide reageert met het opgeloste zuur in de 
massaverhouding 58,3 : 73,0.  
 Bereken hoeveel mg van het opgeloste zuur geneutraliseerd wordt 

door 300 mg magnesiumhydroxide. 
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Kopje koffie? 

 
Veel mensen drinken graag een kopje 1 

koffie. Dit kan op verschillende manieren 2 

worden gemaakt, maar het principe is 3 

steeds hetzelfde: met heet water worden 4 

kleur-, geur- en smaakstoffen uit de 5 

gemalen koffiebonen gehaald. Daarvoor 6 

kan een 'snelfilter'-apparaat worden 7 

gebruikt als hiernaast is weergegeven.8 
 
 
 

1p 35 Welke scheidingsmethode wordt gebruikt om de kleur-, geur- en 
smaakstoffen uit de gemalen koffiebonen te halen?  
A adsorptie 
B destillatie 
C extractie 
D indampen 
 

1p 36 Welk begrip past bij de koffie in het kopje?  
A bezinksel 
B filtraat 
C residu 
D neerslag 
 
 
De korrelgrootte van de gemalen koffiebonen heeft invloed op de geur en 9 

smaak van de koffie die daarmee wordt gemaakt. Bij het zetten van koffie 10 

lossen eerst de goed oplosbare geurstoffen op, daarna de meer bittere 11 

stoffen zoals cafeïne. Veel geur- en smaakstoffen verdampen daarna snel 12 

of worden omgezet onder invloed van bijvoorbeeld licht, zuurstof, vocht of 13 

warmte. Hoe langer het koffiezetten duurt, hoe bitterder de koffie gaat 14 

smaken.15 

 
 

2p 37 Leg uit bij het gebruik van welke korrels 
(grote of kleine) de koffie het meest 
bitter wordt. Baseer je antwoord op de 
figuur hiernaast en op bovenstaande 
informatie. Neem aan dat de snelheid 
waarmee water op het koffiemaalsel 
wordt gegoten, bij beide  
korrelgroottes gelijk is. 
 

koud water

heet water

filter

koffiekopje

warmhoudplaat

verwarmings-
element

gemalen koffie

water-
reservoir

Pagina: 163Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 GT-0174-a-16-2-o 13 / 15 lees verder ►►►

1p 38 Welke faseovergang geeft het vrijkomen van de geurstoffen uit de gezette 
koffie weer?  
A (aq) →  (g) 
B (l)  →  (aq) 
C (l)  → (g) 
D (s)  →  (aq) 
 
 
Hoeveel cafeïne (regel 12) uit de koffiebonen in de koffie terechtkomt, 
hangt af van de manier van koffiezetten. Bij het zetten van 
'espressokoffie' bijvoorbeeld, wordt onder hoge druk heet water door de 
gemalen koffiebonen geperst. Espressokoffie bevat 130 mg cafeïne per 
100 mL. Een kopje snelfilter-koffie (150 mL) bevat 80 mg cafeïne.
 
 

2p 39 Bereken welk kopje de meeste cafeïne bevat: een kopje espresso-koffie 
(30 mL) of een kopje snelfilterkoffie. 
 
 
'Cafeïnevrije' koffiebonen worden gemaakt door de koffiebonen te 
behandelen met een speciaal oplosmiddel, waarin uitsluitend cafeïne 
oplost. Een blokschema van dit proces is hieronder vereenvoudigd 
weergegeven. 

I

water

bevochtigen

II

extractie en
filtratie

IV

verdampen
en afkoelen

drogen

III

ruwe koffiebonen

water cafeïneoplossing

oplosmiddel

cafeïne

cafeïnevrije
koffiebonen

vochtige
bonen

cafeïnevrije
koffiebonen
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2p 40 In dit proces wordt gebruikgemaakt van mengen en scheiden.  
Neem onderstaand schema over en geef voor blok I, II en III aan welk(e) 
begrip(pen) van toepassing zijn. Kies steeds (6x) uit: 'wel' of 'niet'.  
 

blok wel/niet mengen wel/niet scheiden 

I … … 

II … … 

III … … 

 
1p 41 In blok IV vindt een scheiding plaats waarbij cafeïne als residu ontstaat. 

 Geef aan welk verschil in stofeigenschap daarbij wordt gebruikt. 
 
 
Koffie bevat ook zuren, zoals chlorogeenzuur. De pH van een kopje koffie 
is ongeveer 5,5. Het bewaren van koffie op een warmhoudplaatje maakt 
de koffie zuurder, doordat chlorogeenzuur met water wordt omgezet tot 
twee andere zuren: chinazuur en koffiezuur. Door het toevoegen van 
suiker of melk aan een kopje koffie, smaakt de koffie minder zuur. 
 
 

2p 42 Leg uit of door deze omzetting de concentratie H+ in de koffie groter of 
kleiner wordt. 
 

1p 43 Zal de pH van de koffie veranderen door het toevoegen van suiker?  
A ja, want suiker is een base 
B ja, want suiker is een zuur 
C nee, want suiker is een base 
D nee, want suiker is een zuur 
E nee, want suiker is geen zuur en geen base. 
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Onzichtbaar schrift 

 
In de Tweede Wereldoorlog werd een oplossing van lood(II)nitraat, 
Pb(NO3)2, gebruikt als onzichtbare inkt. De tekst die met deze kleurloze 
inkt werd geschreven, werd zichtbaar gemaakt door het papier in te 
smeren met een oplossing van natriumsulfide. 
 
 

1p 44 Welke van onderstaande vergelijkingen geeft het oplossen van 
lood(II)nitraat op de juiste manier weer? 
A Pb(NO3)2 (s)  →  Pb (aq)  +  (NO3)2 (aq) 
B Pb(NO3)2 (s)  →  Pb2+ (aq)  +  2 NO3

– (aq) 
C Pb(NO3)2 (s)  →  Pb2+ (aq)  +  (NO3)2

2– (aq) 
D Pb(NO3)2 (s)  →  Pb(NO3)2 (aq) 
 

1p 45 De tekst wordt zichtbaar doordat een gekleurde stof wordt gevormd bij de 
reactie van lood(II)nitraat met de oplossing van natriumsulfide. 
 Geef de formule van de gekleurde stof. Maak hierbij gebruik van 

Binas. 
 
 
Janneke heeft deze techniek uitgeprobeerd en zegt: "Ik maak de geheime 
tekst liever met fenolftaleïen. Ik kan de tekst dan zichtbaar maken met 
een verdunde oplossing van gootsteenontstopper. En daarna kan ik met 
een andere stof alles meteen weer onzichtbaar maken!" 
Gootsteenontstopper bestaat voornamelijk uit natronloog. 
 
 

1p 46 In welke kleur wordt de tekst zichtbaar? 
A blauw 
B geel 
C groen 
D paars 
 

1p 47 Waarmee kan de tekst weer onzichtbaar worden gemaakt?  
A ammonia 
B azijn 
C kalkwater 
D soda-oplossing 
 
 
 
 

einde  
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GT-0174-a-15-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 11 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

De Naicamijn  

 
De Naicamijn in Mexico is een lood-, zink- en  
zilvermijn. De metaalertsen worden op grote  
diepte gewonnen. Hiervoor moest er eerst 
een grote hoeveelheid water worden  
weggepompt. Daarbij kwam een heel  
bijzondere grot droog te staan. De grot bleek  
de grootste kristallen te bevatten die ooit op  
aarde zijn gevonden. De kristallen bestaan uit  
calciumsulfaat-dihydraat. 
Het grootste kristal was 11 m hoog en had een volume van 24 m3. Met 
een dichtheid van 2,3·103 kg per m3 is de massa van dit kristal 55 ton. 
 

naar: http://ngm.nationalgeographic.com 
 
 

1p 1 Uit de metaalertsen worden metalen verkregen.  
In onderstaande tabel staan enkele gegevens van deze metalen. Twee 
gegevens ontbreken nog. 
 

naam symbool atoomnummer groep in het periodiek systeem 

lood Pb 82 14 

zink Zn …  12 

zilver Ag 47  … 
 
Welke twee gegevens maken de tabel compleet? 
A 30 en 5 
B 30 en 11 
C 65,4 en 5 
D 65,4 en 11 
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2p 2 Een bekend looderts is PbS.  
 Geef de naam van PbS. Maak hierbij gebruik van een Romeins cijfer. 
 

1p 3 Wat is de benaming voor het water dat uit de grot is gepompt? 
A grondwater  
B oppervlaktewater 
C regenwater 
D zeewater 
 

1p 4 Welke triviale naam heeft calciumsulfaat-dihydraat? 
A calciet 
B gebluste kalk 
C gips 
D kalksteen 
 

1p 5 Bij de vorming van de kristallen vindt een toestandsverandering plaats. 
Welke notatie geeft deze verandering juist weer? 
A (aq) → (s) 
B (l) → (s) 
C (s) →  (aq) 
D (s) → (l) 
 

1p 6 In de tekst is een aantal eigenschappen van het grootste kristal genoemd. 
Welke van die eigenschappen is een stofeigenschap? 
A de dichtheid van 2,3·103 kg per m3 
B de hoogte van 11 m  
C de massa van 55 ton 
D het volume van 24 m3 
 
 
De kristallen bestaan uit calciumionen, sulfaationen en 'kristalwater'. 
Kristalwater wordt gevormd door watermoleculen die aanwezig zijn in de 
ruimtes tussen de ionen. De formule van calciumsulfaat-dihydraat wordt 
genoteerd als CaSO4.2H2O. Deze stof ontstaat uit een oplossing van 
CaSO4 in water onder invloed van de temperatuur in de grot (58 ºC). 
De vergelijking van deze reactie is: 
 
Ca2+  +  SO4

2–  +  2 H2O  →  CaSO4.2H2O  
 
 

2p 7 Bereken hoeveel kg water aanwezig is in een kristal met een massa van 
55 ton (1 ton = 1000 kg).  
Ga er bij de berekening van uit dat calciumsulfaat-dihydraat een 
molecuulmassa heeft van 172,2 u.  
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1p 8 In het weggepompte water kunnen opgeloste Ca2+ ionen worden 
aangetroffen. Deze kunnen uit het water worden verwijderd door middel 
van een neerslagreactie met een oplossing van een zout. 
Welk zout is daarvoor geschikt? 
A ammoniumnitraat 
B bariumcarbonaat 
C kaliumfosfaat 
D koperbromide 
 
 

Vitamine C   

 
Appels bevatten vitamine C (C6H8O6). Aan appelsap wordt ook vaak extra 
vitamine C toegevoegd. Anton wil onderzoeken hoeveel mg vitamine C 
aanwezig is per mL appelsap. Hij besluit het appelsap te titreren met een 
oplossing die een bepaalde gekleurde stof bevat. Deze stof reageert met 
vitamine C en wordt aangeduid met de afkorting DCPIP. Anton vult een 
erlenmeyer met 10,0 mL appelsap. Hij vult de buret met een DCPIP-
oplossing. De docent zegt dat 1,0 mL DCPIP-oplossing reageert met 
0,097 mg vitamine C. Anton leest de beginstand af en start met de titratie. 
Tijdens de titratie komt er een druppel DCPIP-oplossing op de 
binnenwand van de erlenmeyer terecht. Anton spuit de druppel met een 
beetje demiwater bij het appelsap.   
Na het bereiken van de kleuromslag leest hij de eindstand af. Hieruit blijkt 
dat hij bij de titratie 31,90 mL DCPIP nodig heeft gehad.
 
 

1p 9 Vitamine C is een moleculaire stof. 
 Geef aan hoe dit uit de formule van vitamine C blijkt. 
 

1p 10 Welke grootheid onderzoekt Anton wanneer hij het aantal mg vitamine C 
per mL appelsap bepaalt? 
A concentratie 
B dichtheid 
C massapercentage 
D volumepercentage 
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1p 11 Met welk voorwerp kan Anton het nauwkeurigst 10,0 mL appelsap 
afmeten? 
 

 
 
A het voorwerp uit afbeelding I 
B het voorwerp uit afbeelding II 
C het voorwerp uit afbeelding III 
D het voorwerp uit afbeelding IV 
 

1p 12 Anton leest voor de titratie de beginstand van de buret nauwkeurig af.  
Welke van de afbeeldingen geeft de juiste manier van aflezen weer? 
 

I II III IV  
 
A afbeelding I 
B afbeelding II 
C afbeelding III 
D afbeelding IV 
 

2p 13 Anton moet de druppel DCPIP-oplossing van de binnenwand van de 
erlenmeyer spuiten om bij de berekening een juiste uitkomst te krijgen. 
 Leg uit of Anton een te laag of een te hoog aantal mg vitamine C 
 berekent als hij de druppel niet van de binnenwand spuit. 
 

2p 14 Anton drinkt een glas (200 mL) appelsap. 
 Bereken hoeveel mg vitamine C het glas appelsap bevat. 
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Vliegen op kerosine of op frituurvet? 

 
Veel vliegtuigen gebruiken kerosine als brandstof. Kerosine wordt door 
destillatie uit aardolie verkregen. Om het milieu te sparen wordt de 
kerosine ontzwaveld, voordat deze als brandstof wordt gebruikt.  
 
 

1p 15 Uit Binas-tabel 41 valt het kooktraject af te leiden van kerosine.  
Wat is de begin- en de eindtemperatuur van dit kooktraject?  
A 20 °C –   40 °C 
B 40 °C –   70 °C 
C 70 °C –   90 °C 
D 90 °C – 140 °C 
 

1p 16 Welk van onderstaande diagrammen hoort bij het kooktraject van 
kerosine?  
 

diagram 1

temp

tijd
diagram 2

temp

tijd
diagram 3

temp

tijd
diagram 4

temp

tijd

 
 
A diagram 1 
B diagram 2 
C diagram 3 
D diagram 4 
 

3p 17 Geef de reactievergelijking voor de volledige verbranding van kerosine. 
Gebruik voor kerosine de formule C15H32.  
 

2p 18 Wanneer niet-ontzwavelde kerosine wordt gebruikt, veroorzaakt de 
zwavel in deze brandstof schade aan het milieu.  
 Leg uit dat zwavel bij verbranding schade aan het milieu veroorzaakt.   
 

2p 19 Een Boeing 737 gebruikt 3,1·103 L kerosine per uur. Ga ervan uit dat 
kerosine een dichtheid heeft van 0,80·103 kg/m3.   
 Bereken hoeveel kg kerosine deze Boeing per uur gebruikt. 
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De luchtvaartsector zoekt alternatieven voor kerosine. Frituurvet biedt een 
mogelijkheid. Uit gebruikt frituurvet kan namelijk in een aantal stappen 
biodiesel worden gemaakt. Dit proces kan met de volgende 
totaalvergelijking vereenvoudigd worden weergegeven: 
 
frituurvet  +  methanol  →  glycerol  +  biodiesel 
C54H104O6 +  3 CH4O   →   C3H8O3  +  3 C18H36O2   
 
In onderstaand blokschema is een deel van het proces schematisch en 
vereenvoudigd weergegeven. 
 

I

methanol

biodiesel

frituurvet biodiesel
methanol
glycerol

  

methanol
glycerol

  

glycerol
  

IIIII

 
 
De zo gevormde biodiesel kan, gemengd met kerosine, worden gebruikt in 
vliegtuigen. 
 
 

2p 20 Bereken hoeveel kg frituurvet nodig is voor het verkrijgen van 50,0 kg 
biodiesel. Neem bij je berekening aan dat:   
 de gemiddelde massa van een molecuul frituurvet 848 u is. 
 de gemiddelde massa van een molecuul biodiesel 284 u is. 
 

2p 21 In de blokken I tot en met III vindt een reactie of een scheiding plaats.  
 Neem onderstaande tabel over en kruis aan welk begrip (reactie of 

scheiding) juist is. 
 
blok reactie scheiding 
I   
II   
III   
 
 
In een filmpje van de NOS wordt het volgende beweerd: 
Voor een retourvlucht Amsterdam-Parijs is 11000 liter frituurvet nodig. Dat 
komt overeen met het afgewerkte frituurvet van 7700 kg patat. 
 
 

2p 22 Bereken hoeveel bakjes patat gebakken moeten worden voor deze 
retourvlucht. Ga er bij de berekening van uit dat één bakje 150 gram patat 
bevat. 
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Algen maken melkzuur 

 
Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam zijn erin geslaagd om  1 

algen zo aan te passen dat ze melkzuur (C3H6O3) maken. Met behulp van 2 

(zon)licht zetten de algen water en koolstofdioxide om tot melkzuur en 3 

zuurstof. De algen leven in water waaraan voedingstoffen zoals nitraat 4 

zijn toegevoegd. Ze worden gehouden in een installatie van doorzichtige 5 

buizen. Melkzuur wordt onder meer gebruikt als voedingszuur. De stof 6 

wordt dan aangeduid met E270.7 

 
 

2p 23 Tot welke soort stoffen behoort melkzuur?  
Neem de tabel over en kruis aan. 
 

 wel niet 

koolwaterstof   

ontleedbare stof   

zout   

 
3p 24 Geef de vergelijking van de reactie waarbij melkzuur ontstaat (regels 3 en 

4).  
 

1p 25 Een oplossing van melkzuur in water is een 'zure oplossing'. Een 
oplossing wordt 'zuur' genoemd, wanneer een bepaald soort deeltje 
aanwezig is. 
 Geef de notatie van dit deeltje.  
 

2p 26 Leg uit of de vorming van melkzuur een fotolyse is. Gebruik in je antwoord 
een gegeven uit de tekst. 
 

1p 27 Geef aan waarom de buizen waarin de algen worden gehouden, 
doorzichtig zijn.  
 

2p 28 Met 'nitraat' (regel 4) wordt een zout bedoeld dat nitraationen bevat. 
 Geef de naam en de bijbehorende formule van een 'nitraat'. 
 

1p 29 Welke functie heeft melkzuur wanneer het wordt gebruikt onder de 
aanduiding E270? 
A conserveermiddel 
B emulgator 
C oplosmiddel 
D verdikkingsmiddel  
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Het melkzuur wordt in een aantal stappen uit de vloeistof gehaald. 
Hiervoor wordt onder andere 'kalkmelk' gebruikt, waardoor calciumlactaat 
ontstaat. Kalkmelk is een suspensie van calciumhydroxide in water.  
 
 

1p 30 In welke fasen komt calciumhydroxide voor in kalkmelk?  
A opgelost en vloeibaar 
B vloeibaar en vast 
C vast en opgelost 
 

1p 31 Calciumlactaat bestaat uit calciumionen en lactaationen in de  
verhouding 1:2.  
 Geef de lading van het lactaation.  
 
 
Men verwacht dat algen, in de toekomst, op een vergelijkbare manier ook 
bijvoorbeeld alcohol en etheen (C2H4) kunnen produceren. Alcohol kan 
dienen als biobrandstof. Etheen is een grondstof voor plastics.  
 
 

1p 32 Geef de molecuulformule van alcohol.  
 

1p 33 De grondstof etheen kan polymeriseren tot het plastic polyetheen. 
 Geef de algemene naam voor beginstoffen waaruit door polymerisatie 

een nieuwe stof ontstaat. 
 
 
Het is voordelig om de melkzuurproductie door algen te 'koppelen' aan 
een bedrijf dat koolstofdioxide als afvalstroom produceert, zoals   
een steenkolenkrachtcentrale. Hierdoor kan een negatief effect op het 
milieu worden voorkomen. 
 
 

2p 34 Geef aan om welk milieu-effect het gaat en leg uit dat dit door de 
'koppeling' kan worden voorkomen.  
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Van rodekool tot 'zuurstok' 

 
Van rodekool kan sap worden bereid door gesneden rodekool in water te 
koken. Wanneer het mengsel is afgekoeld kan het paarsblauwe sap 
worden afgegoten. Dit sap kan allerlei verschillende kleuren krijgen.  
De kleur is afhankelijk van de pH. Met de proef 'de zuurstok' worden deze 
kleuren goed zichtbaar. De uitvoering van deze proef is als volgt 
beschreven: 
 
1 Neem een glazen buis van 1 meter en sluit de onderkant af.  
2 Schenk 10 mL natronloog in de buis.  
3 Giet nu, tot ongeveer 12 cm onder de rand, rodekoolsap erbij.  
4 Giet vervolgens 10 mL zoutzuur erbij.  
5 Sluit de buis aan de bovenkant af. 
6 Kantel nu de buis een aantal keren. 
 
 naar: Show de chemie   
 
 

1p 35 Welke van onderstaande scheidingsmethodes wordt gebruikt bij het 
bereiden van rodekoolsap? 
A adsorberen 
B destilleren 
C extraheren  
D indampen 
 

1p 36 Geef de rationele naam van natronloog. 
 

1p 37 Geef de algemene naam van een stof die bij een bepaalde 
pH verandering van kleur verandert.  
 
 
Direct na stap 3 gaat de kleur van het rodekoolsap 
veranderen, doordat het sap mengt met de natronloog. 
De menging vindt niet volledig plaats: onder in de buis 
wordt het mengsel groen en hogerop in de buis blauw en 
blauwpaars.  
Wanneer daarna (langzaam) zoutzuur wordt toegevoegd 
(stap 4), krijgt de vloeistof boven in de buis weer een 
andere kleur.  
Door het kantelen van de buis in stap 6 vindt nog meer 
menging plaats.  
Het resultaat lijkt op een 'zuurstok'.  
 
 

rood

paars

blauw

groen
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1p 38 Welk begrip past bij het groene mengsel onder in de buis na stap 3? 
A basische oplossing 
B neutrale oplossing 
C zure oplossing 
 

2p 39 De kleuren in 'de zuurstok' zijn het gevolg van een zuur-basereactie. 
 Geef de vergelijking van deze zuur-basereactie.  
 

1p 40 Het rodekoolsap moet koel bewaard worden om bederf te voorkomen.  
Bij bederf wordt het paarsblauwe sap namelijk felrood.  
Welke pH-verandering treedt op bij bederf? 
A De pH daalt. 
B De pH blijft gelijk. 
C De pH stijgt. 
 
 

Deodorant 

  
Op de internetsite Wikipedia is te lezen dat de oude Romeinen al 
deodorant gebruikten: een mengsel van houtskool en vet. De houtskool 
zou zweetgeur aan zich binden. Daardoor was de zweetgeur niet te 
ruiken. 
 
 

1p 41 Wanneer geurstoffen uit zweet te ruiken zijn, zijn deze geurstoffen uit het 
zweet verdampt.  
Welke fase hebben de geurstoffen dan? 
A gas 
B vast 
C vloeibaar 
 

1p 42 Welk begrip past bij het binden van zweetgeur aan houtskool?  
A adsorberen  
B bezinken 
C neutraliseren 
D oplossen 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De stof aluin wordt al eeuwenlang gebruikt als deodorant. Aluin bestaat 
uit aluminiumionen, kaliumionen en sulfaationen en heeft de formule 
KAl(SO4)x 
 
 

1p 43 Welk getal moet voor x worden ingevuld om de formule volledig te 
maken? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 
 
Tegenwoordig bestaan er vele soorten deodorant. Van één daarvan staat 
de volgende informatie op internet: 

 
"De unieke antibacteriële formule met zilverionen bestrijdt bacteriën, 
waardoor lichaamsgeur geen kans krijgt." 

 
Bij de rubriek 'veelgestelde vragen' staat: 

 
"Zilvermoleculen zijn in staat om bacteriën uit te schakelen die 
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van een onprettige geur."  

 
De werkzame stof van deze deodorant is zilvercitraat (Ag3C6H5O7).  
 

 naar: www.nivea.nl  
 
 

2p 44 In de tekst worden twee begrippen door elkaar gebruikt: zilverionen en 
zilvermoleculen. Eén ervan is juist. 
 Leg uit welk begrip juist is voor de stof zilvercitraat.  
 

3p 45 Bereken het massapercentage zilver in zilvercitraat.  
 
 
Deodorant is vaak verkrijgbaar in een spuitbus. Daarmee kan een nevel 
van de deodorant worden gemaakt. 
 
 

1p 46 Wat is een nevel?  
A gasbelletjes, fijn verdeeld in een vloeistof 
B vaste deeltjes, fijn verdeeld in een gas 
C vaste deeltjes, fijn verdeeld in een vloeistof 
D vloeistofdruppels, fijn verdeeld in een gas 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 
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tijdvak 2 

 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik zo nodig het informatieboekje Binas vmbo kgt. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
donderdag 18 juni
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

De Airbus 

 
De Airbus A380 is op dit moment het grootste 
passagiersvliegtuig ter wereld. Bij de productie  
ervan worden nieuwe materialen toegepast: 
 'Glare': een combinatie van aluminium en kunststof 

die is versterkt met glasvezel. Glasvezel bestaat voornamelijk uit  
siliciumdioxide; 

 thermoplastische kunststoffen. 
 
 

1p 1 Piet stelt dat Glare geen legering genoemd mag worden.  
 Geef een argument voor de stelling van Piet.  
 

1p 2 Geef de formule van siliciumdioxide. 
 

1p 3 Welke eigenschap past bij het begrip thermoplast?  
A Een thermoplast blijft hard bij verwarmen. 
B Een thermoplast breekt bij verwarmen. 
C Een thermoplast stolt bij verwarmen. 
D Een thermoplast vervormt bij verwarmen.  
 

1p 4 Hoe heet het proces waarbij kunststoffen worden gevormd uit kleine 
moleculen?  
A kraken 
B ontharden 
C polymerisatie 
D thermolyse 
 
 
Voordat aluminium verwerkt wordt in 'Glare', wordt het met een oplossing 
van chroomzuur behandeld. Deze oplossing is extreem zuur, oxiderend en 
corrosief. Door de behandeling ontstaat op het aluminium een laagje 
aluminiumoxide van 5 micrometer dik. Dit laagje zorgt er onder meer voor 
dat het materiaal beter bestand is tegen corrosie.  
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1p 5 In de afbeelding hiernaast zijn de kleuren van universeelindicator-papier 
weergegeven afhankelijk van de pH. 
Welke kleur krijgt het indicator-papier wanneer er 
een druppel chroomzuur-oplossing op wordt gedaan? 
A blauw 
B geel 
C groen 
D rood   
 
 

1p 6 Hieronder zijn enkele pictogrammen weergegeven. Twee hiervan staan op 
een voorraadvat met een oplossing van chroomzuur. 
 
I II III IV 

 

    

 
 Geef de nummers van deze twee pictogrammen.  
 

1p 7 Wat is de verhouding aluminiumionen : oxide-ionen in aluminiumoxide?  
A 1 : 2 
B 2 : 1 
C 2 : 3 
D 3 : 2 
 

1p 8 Hoe dik is het laagje aluminiumoxide dat ontstaat door de behandeling 
met een oplossing van chroomzuur?  
A 0,005 cm 
B 0,005 mm 
C 0,5 cm 
D 0,5 mm 
 
 
De airbus A380 gebruikt kerosine als brandstof. Kerosine is een mengsel 
en kan met een gemiddelde molecuulformule worden weergegeven.  
Het vliegtuig kan maximaal 248 ton kerosine meenemen.  
De vergelijking van de volledige verbranding van kerosine is hieronder 
onvolledig weergegeven. Eén coëfficiënt ontbreekt. 
 
C15H32  +  … O2  →  15 CO2  +  16 H2O 
 
 

1p 9 Welke coëfficiënt moet voor O2 worden gezet om de reactievergelijking 
kloppend te maken?  
A 15 
B 18 
C 23 
D 31 
 

3p 10 Bereken hoeveel ton water ontstaat bij de volledige verbranding van 
248 ton kerosine. 
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Waterstof in mierenzuur 

 
Een alternatief voor fossiele brandstoffen is het gebruik van waterstof (H2) 
als brandstof. Waterstof wordt wel een milieuvriendelijke brandstof 
genoemd: bij de verbranding ervan ontstaat alleen waterdamp. De 
hoeveelheid waterstof die nodig is om een paar honderd kilometer te 
kunnen rijden past onder normale omstandigheden niet in een tank. Deze 
hoeveelheid kan alleen in de auto worden meegenomen, wanneer het 
wordt samengeperst onder zeer hoge druk of wordt afgekoeld totdat de 
waterstof condenseert. 
 
 

2p 11 Geef de reactievergelijking van de verbranding van waterstof.  

 
2p 12 In onderstaande tabel is een aantal gegevens opgenomen. 

 Neem de tabel over en kruis aan of deze gegevens wel of niet 
veranderen wanneer 1000 L waterstofgas wordt afgekoeld tot een 
vloeistof. 

 

 wel niet 

het aantal moleculen   

de afstand tussen de moleculen   

de massa   

het volume   

 
1p 13 Tot welke temperatuur moet waterstof bij normale druk (p0) minstens 

worden afgekoeld om deze vloeibaar te laten worden? Maak gebruik van 
Binas-tabel 17. 
A –259 °C  
B –252,7 °C 
C 20,3 °C 
D 293,3 °C 
 
 
Voor het gebruik van waterstof als brandstof voor auto's en bussen wordt 1 

onderzocht of mierenzuur (CH2O2) gebruikt kan worden als opslagmiddel. 2 

Mierenzuur kan worden gevormd uit waterstof en één andere stof. De 3 

automobilist kan een oplossing van mierenzuur tanken. Met behulp van 4 

een katalysator in de auto zou het mierenzuur kunnen worden omgezet tot 5 

onder andere waterstofgas. 6 

 
 

1p 14 Geef de molecuulformule van de andere stof (regel 3).  
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2p 15 Laat met een berekening zien dat uit 1,0 L mierenzuuroplossing 0,034 kg 
waterstofgas kan ontstaan.  
Ga uit van de volgende gegevens: 
 1,0 L mierenzuuroplossing bevat 0,78 kg mierenzuur; 
 per molecuul mierenzuur ontstaat één molecuul waterstofgas. 
 

1p 16 Bereken hoeveel km een auto kan rijden op 50 L mierenzuuroplossing.  
Ga uit van de volgende gegevens: 
 uit 1,0 L mierenzuuroplossing kan 0,034 kg waterstofgas ontstaan; 
 een auto kan per kg waterstof 115 km rijden.  
 
 

Kunstwerk van kwik 

 
In 1937 heeft de kunstenaar Calder een 1 

kwikfontein gemaakt. Hiervoor werd 200 liter 2 

kwik aangevoerd. De fontein bestaat uit metalen 3 

platen waarover het kwik naar beneden rolt en 4 

uiteindelijk in een bad vol kwik terechtkomt.  5 

De bezoekers mochten destijds hun vingers in 6 

het bad steken om het koude metaal te voelen. 7 

Ook konden ze er munten inwerpen die dan bleven drijven. Het kunstwerk 8 

werd later verplaatst naar een afgesloten glazen vitrinekast.9 

 
 naar: Periodic Tales - Hugh Aldersey-Williams 
 
 

1p 17 Wat is de toestandsaanduiding van kwik bij kamertemperatuur? 
A (aq) 
B (g) 
C (l) 
D (s) 
 

2p 18 De massa van 1,0 mL kwik is 13,5 g. 
 Bereken hoeveel ton kwik werd aangevoerd voor dit kunstwerk  

(1 ton is 1000 kg).  
 

1p 19 Was de dichtheid van de munten (regel 8) groter dan, gelijk aan of kleiner 
dan die van kwik?  
A groter  
B gelijk  
C kleiner 
 

1p 20 Het kunstwerk werd verplaatst (regel 9) vanwege een gevaarlijke 
stofeigenschap van kwik.  
 Geef deze stofeigenschap. 
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Gasbrug 

 
Sebas en Lentis meten de hoeveelheid CO2 die vrijkomt wanneer een 
antimaagzuur-tablet in een overmaat zoutzuur (pH = 1) wordt gedaan.  
Hiervoor maken ze een opstelling met een gasbrug 
zoals hiernaast is  weergegeven.  
De tablet bevat 680 mg CaCO3 en 80 mg 
MgCO3. Direct nadat de tablet in het zoutzuur 
is gedaan, doen ze de stop op glaswerk I. Er 
ontstaan gasbelletjes die worden opgevangen 
in glaswerk II. Na afloop van de reactie blijkt 
105 mL CO2 te zijn ontstaan.  
 
 naar: http://onderwijsmiddelen.c3.nl en www.thuisexperimenteren.nl 
 
 

1p 21 Geef de rationele naam van MgCO3.  
 

1p 22 Geef de naam van glaswerk II.  
 

1p 23 Geef aan uit welk gegeven in de tekst blijkt dat al het CaCO3 en MgCO3 

uit de tablet zal reageren.  
 
 
De vergelijking van de reactie van H+ met CaCO3  is hieronder onvolledig 
weergegeven. Eén coëfficiënt en twee formules ontbreken. 
 
… H+  +  CaCO3  →  …  +  …  +  CO2 
 
 

2p 24 Neem de onvolledige vergelijking over en vul de ontbrekende gegevens 
in. 
 

2p 25 Laat met een berekening zien dat 166 mL CO2 kan ontstaan uit 680 mg 
CaCO3. Ga hierbij uit van de volgende gegevens: 
 de massaverhouding bij deze reactie is CaCO3 : CO2 = 100 : 44,0 
 1,00 mL CO2 heeft een massa van 1,80 mg.  

 
1p 26 Na afloop van de proef zal de pH van de vloeistof in glaswerk I zijn 

veranderd. Ga ervan uit dat alle CO3
2– wordt omgezet tot CO2. 

Welke pH zal de vloeistof kunnen hebben?  
A 0,1 
B 4,6 
C 7,8 
D 11,1 
 

I

II

III
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2p 27 Hieronder staat een aantal mogelijke aanpassingen van de proef.  
 Neem onderstaande tabel over en kruis bij elke aanpassing aan of de  

gasvorming wel of niet wordt versneld. Ga ervan uit dat het volume 
zoutzuur in alle gevallen gelijk is.  

 

 wel niet 

een hogere concentratie zoutzuur in glaswerk I doen   

kouder zoutzuur in glaswerk I gebruiken   

de tablet verpulveren   

een groter glaswerk I gebruiken   

 
1p 28 In theorie zal bij de reactie uit de tablet 189 mL CO2 kunnen ontstaan. 

Toch is in glaswerk II slechts 105 mL gas opgevangen. Een belangrijke 
oorzaak hiervan is dat het gas oplosbaar is in water. Ook is het mogelijk 
dat iets niet goed is gegaan bij de uitvoering van de proef. 
 Geef aan welke fout bij de uitvoering kan zijn gemaakt, waardoor  
 minder gas is opgevangen dan 189 mL.  
 
 
Voor een herhaling van de proef maken ze een gelijke opstelling. Dan 
blijkt dat glaswerk II 30 mL lucht bevat. Sebas zegt: "Je weet de 
hoeveelheid koolstofdioxidegas als je van het totale gasvolume 30 mL 
lucht aftrekt." 
 
 

2p 29 Geef aan of Sebas gelijk heeft. Motiveer je antwoord.  
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Van cacaovrucht tot chocolade 

 
Cacao wordt gewonnen uit de bonen die aanwezig zijn 
in cacaovruchten. De vruchten worden - zonder schil - 
in grote ondiepe bakken verzameld om te vergisten. 
Hierbij vinden onder meer de volgende reacties plaats: 
 Glucose uit de cacaobonen wordt omgezet tot 

alcohol en koolstofdioxide. Hierbij is glucose de 
enige beginstof. (reactie I) 

 De ontstane alcohol reageert met zuurstof uit de lucht tot azijnzuur. 
(reactie II)  

Na afloop van het vergistingsproces worden de cacaobonen afgescheiden 
en ondergaan nog allerlei bewerkingen. Hierbij ontstaat onder meer 
"cacaomassa". Cacaomassa is een donkerbruin mengsel van cacaoboter 
en vaste cacaodeeltjes.  
 
 naar: www.etenschappen.be 
 
 

3p 30 Geef de reactievergelijking van reactie I.  
 

1p 31 Wat is de formule van azijnzuur? 
A H2SO4 
B HAc 
C HCl 
D HNO3 
 
 
Een deel van de cacaomassa kan bij 90 °C worden uitgeperst in een 
zogeheten filterpers. De (gesmolten) cacaoboter gaat door het filter heen. 
De vaste deeltjes blijven op het filter achter. Deze vaste deeltjes worden 
uiteindelijk vermalen tot cacaopoeder (waarvan bijvoorbeeld 
chocolademelk kan worden gemaakt).  
 
 

1p 32 Welke naam kan bij dit scheidingsproces worden gegeven aan de vaste 
cacaodeeltjes?  
A bezinksel 
B extract 
C filtraat 
D residu 
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Chocolade wordt hoofdzakelijk gemaakt uit vier hoofdingrediënten: de 
donkerbruine cacaomassa wordt gemengd met (extra) cacaoboter, suiker 
en eventueel melkpoeder. Dit chocolademengsel wordt verwarmd. Aan 
het verwarmde mengsel kunnen hulpstoffen zoals lecithine en vanille 
worden toegevoegd. De smaak van de chocolade is afhankelijk van de 
samenstelling.  
 
In onderstaande cirkeldiagrammen is de samenstelling van pure 
chocolade, melkchocolade en witte chocolade weergegeven. 
 

0,5% (d)25,0%

0,5% (d)
20%

0,5% (d)

10,0%

14,5%

44,5%

45,0%
29,5%

25,0%

40,0%

45,0%

I

II

III

a = suiker
b = cacaoboter
c = melkpoeder
d = andere ingrediënten
e = cacaomassa

Legenda

b

c

a

b

e
a

c

b

e
a

 
 
naar: www.chocolade.nl  

 
 

1p 33 Door bij de productie van chocolade lecithine toe te voegen aan het 
vloeibare chocolademengsel, mengen de ingrediënten beter.  
Hoe heet zo'n hulpstof die ervoor zorgt dat stoffen beter mengen?  
A emulgator  
B indicator 
C katalysator 
D adsorptiemiddel 
 

2p 34 Leid af welk cirkeldiagram bij witte, en welke bij pure chocolade hoort. 
Geef je antwoord als volgt: 
De witte chocolade is diagram … , omdat … 
De pure chocolade is diagram … , omdat … 
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Glas 

 
Glas wordt gevormd uit een mengsel van zand en metaaloxides dat bij 
een extreem hoge temperatuur wordt gesmolten. Hierbij ontstaat een 
dikke vloeibare massa die daarna gevormd en afgekoeld wordt. De 
samenstelling bepaalt de hardheid, de glans en de kleur van het glas.  
Er bestaan allerlei soorten glas, bijvoorbeeld: 
 Kristal: doorschijnend glas van zeer hoge kwaliteit dat meer dan 10 

massaprocent lood(II)oxide bevat. Het lood(II)oxide zorgt voor een 
mooie schittering.  

 Pyrex: 'vuurvast' glas dat goed tegen grote 
temperatuursveranderingen kan doordat een verbinding van het 
element boor aan het glasmengsel is toegevoegd.  

 
Laboratoriumglaswerk dat is gemaakt van pyrex heeft de volgende 
samenstelling: 
 
 massaprocent 

SiO2 80,6 

B2O3 13,0 

Na2O   4,0 

Al2O3   2,3 

 
 

1p 35 Wat geeft de II weer in de naam lood(II)oxide? 
A het atoomnummer  
B de coëfficiënt 
C de index 
D de lading 
 

2p 36 Geef de namen van de twee metaaloxides die aanwezig zijn in pyrex. 
Maak gebruik van de gegevens in bovenstaande tabel. 
 

3p 37 Bereken hoeveel gram boor aanwezig is in een pyrex bekerglas met een 
massa van 168 gram.  
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Vingerafdruk  

 
Door de aanwezigheid van een laagje zweet op vingertoppen blijft er, 
wanneer een voorwerp wordt aangeraakt, een vingerafdruk achter. 
Zweet is een mengsel van onder andere water, opgeloste zouten en 
verschillende vetten. Eén van die zouten is natriumchloride. Om 
vingerafdrukken zichtbaar te maken kan een oplossing van zilvernitraat 
worden gebruikt. Deze oplossing reageert met de chloride-ionen uit de 
vingerafdruk tot zilverchloride. Door vervolgens licht op het zilverchloride 
te laten schijnen, ontleedt dit tot vast zilver en chloorgas. De vingerafdruk 
wordt daarbij zichtbaar. 
 
Op internet staat een voorschrift met de volgende benodigdheden: 
 flesje met verstuiver 
 zilvernitraatoplossing (0,75 gram zilvernitraat per 25 mL water) 
 vergrootglas of microscoop 
 papier met vingerafdruk 
 

naar: http://makezine.com 
 
 

1p 38 Met zilvernitraat moet voorzichtig gewerkt worden. Daarom is het nodig 
om, behalve een labjas en een veiligheidsbril, ook handschoenen te 
dragen. 
 Uit welk gegeven uit Binas blijkt dat het nodig is om handschoenen te 

dragen? 
 

1p 39 De zilvernitraatoplossing wordt vanuit een flesje met een verstuiver 
aangebracht. Wanneer de verstuiver wordt gebruikt, ontstaat een mengsel 
van lucht en kleine druppeltjes zilvernitraatoplossing. 
Welk soort mengsel is dat?  
A emulsie 
B nevel 
C rook 
D schuim 
 

1p 40 Geef de naam van het type ontleding waarbij zilverchloride wordt 
omgezet.  
 

1p 41 Welke vergelijking geeft de reactie weer waarbij de vingerafdruk zichtbaar 
wordt? 
A 2 AgCl →  2 Ag+ +  2 Cl– 
B 2 AgCl →  2 Ag +  Cl2 
C AgCl2 →     Ag +  Cl2 
D AgCl2  →     Ag+ +  2 Cl– 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Jood 

 
Wanneer een elektrische stroom door een oplossing van  
kaliumjodide wordt geleid, vindt er een reactie plaats. Hierbij 
worden jodide-ionen en watermoleculen omgezet tot 
joodmoleculen, waterstofmoleculen en hydroxide-ionen.   
Er wordt gebruikgemaakt van koolstofelektrodes. Een 
schematische weergave van de opstelling is hiernaast 
weergegeven.  
 
 

3p 42 Geef de vergelijking van de reactie die plaatsvindt wanneer de elektrische 
stroom door de oplossing loopt.  
 

1p 43 Geef de naam van het reactieproduct dat behoort tot de halogenen.  
 

2p 44 Bij de negatieve elektrode ontstaat een gas.  
 Beschrijf een proef waarmee kan worden aangetoond dat dit gas 
 waterstofgas is.  
Noteer je antwoord als volgt:  
handeling(en): … 
waarneming(en): …  
 

2p 45 Tijdens de proef verandert de pH van de oplossing.  
 Hoe kan deze verandering van de oplossing worden aangeduid?   
 Kies uit: basisch, neutraal en zuur. 
Geef je antwoord als volgt: 
De oplossing is voor de proef … 
De oplossing is na de proef … 
 
 

K+
K+

K+ K+K+

+–

I– I–
I– I–

I–

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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GT-0174-a-14-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 13 mei

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Natriumbrand 

 
Bij een chemisch bedrijf in Groningen is brand ontstaan, nadat iets fout 
was gegaan met het overladen van natrium vanuit een treinwagon. 
Honderden kilo's natrium kwamen op de grond terecht en vlogen in brand. 
De brandweer bleef op een afstand, nadat zich een aantal explosies had 
voorgedaan. Op de grond lag zo'n 200 tot 300 kilo vloeibare natrium. 
Natrium is zeer brandbaar en reageert heftig met water. De brandweer 
heeft het natrium daarom gecontroleerd laten opbranden. 
 
 naar: www.nos.nl 
 
 

1p 1 Natrium heeft een smeltpunt van 97,5 °C en een kookpunt van 883 °C. 
Bij welke temperatuur is natrium vloeibaar?  
A lager dan 97,5 °C 
B hoger dan 97,5 °C en lager dan 883 °C 
C hoger dan 883 °C 
 

1p 2 Welke kleur zullen de vlammen bij de natriumbrand voornamelijk hebben 
gehad? 
A blauwpaars  
B geel  
C groen 
D helderblauw 
 

1p 3 Welk blusmiddel is volgens Binas geschikt voor het blussen van een 
natriumbrand? 
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Natrium is een zilverkleurig metaal dat door elektrolyse uit natriumchloride 
kan worden verkregen. Natrium reageert gemakkelijk met zuurstof en 
water. Om deze reden wordt natrium opgeslagen onder een laag 
petroleum. Bij de reactie van natrium met water ontstaan natronloog en 
waterstofgas.  
 
 

1p 4 Welk soort proces is elektrolyse? 
A ontleden 
B oplossen 
C scheiden 
D verbranden 
 

1p 5 Uit welke aardoliefractie wordt petroleum verkregen? 
A benzine 
B gasolie 
C kerosine 
D nafta 
 

3p 6 Geef de vergelijking van de reactie van natrium met water. 
 

1p 7 Verklaar dat explosiegevaar ontstaat wanneer een natriumbrand wordt 
geblust met water. 
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Diesel en benzine 

 
In de rubriek "vraag en antwoord" van het tijdschrift "Kijk" stond het 
volgende: 
 
 
Wat is het verschil tussen diesel en benzine? 
Ruwe olie is een mengsel van koolwaterstofketens van verschillende 
lengte. In een raffinaderij worden de koolwaterstofketens gesorteerd en 
gesplitst. Benzine bestaat uit kortere ketens dan diesel. Hoe korter de 
keten, hoe makkelijker de brandstof ontbrandt. 
 
 naar: Kijk, nummer 2/2012 
 
 

1p 8 Welke soorten atomen komen voor in koolwaterstoffen? 
A C en H 
B C en O 
C C, H en O 
D C, H, O en N 
 

1p 9 In de tekst staat dat in een raffinaderij koolwaterstofketens worden 
'gesorteerd'. Hiermee bedoelt de schrijver waarschijnlijk dat de ruwe olie 
wordt gescheiden. 
 Hoe heet deze scheidingsmethode? 
 

1p 10 Met 'splitsen' wordt mogelijk het kraken van de koolwaterstofketens 
bedoeld.  
Wat is kraken? 
A Korte koolwaterstofketens worden aan elkaar gekoppeld.  
B Korte koolwaterstofketens worden gescheiden van lange. 
C Lange koolwaterstofketens worden aan elkaar gekoppeld. 
D Lange koolwaterstofketens worden omgezet tot korte. 
 

1p 11 Is de gemiddelde massa van de moleculen in benzine gelijk aan de 
gemiddelde massa van de moleculen in diesel? 
A Ja, de massa's zijn gelijk. 
B Nee, de gemiddelde massa van de moleculen in benzine is groter. 
C Nee, de gemiddelde massa van de moleculen in benzine is kleiner. 
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Diesel wordt door reactie uit gasolie gevormd. Deze gasolie wordt eerst 
uit ruwe aardolie geproduceerd. Diesel kan worden weergegeven met de 
molecuulformule C14H30. De reactie waarbij diesel ontstaat is hieronder 
vereenvoudigd en onvolledig weergegeven: 
 
C25H52  →  C14H30  +  … 
 
Eén reactieproduct ontbreekt. 
 
 

1p 12 Wat is het kooktraject van de gasoliefractie volgens Binas?  
A   90 °C - 140 °C 
B 140 °C - 150 °C 
C 150 °C - 300 °C 
D 300 °C - 360 °C 
 

1p 13 Geef de formule van het ontbrekende reactieproduct. 
 
 
De vergelijking van de volledige verbranding van diesel is hieronder 
gedeeltelijk weergegeven: 
 
2 C14H30  +  43 O2  →  … …  +  … … 
 
Twee reactieproducten en hun coëfficiënten ontbreken. 
 
 

2p 14 Neem bovenstaande vergelijking over en vul deze aan.  
 

3p 15 Bereken hoeveel kg zuurstof nodig is voor het volledig verbranden van 
4,0 kg diesel. 
 

2p 16 Het verbranden van diesel in een auto is nooit helemaal volledig.  
Wanneer diesel onvolledig verbrandt kunnen water en twee andere 
reactieproducten ontstaan. 
 Geef de namen van deze twee (andere) reactieproducten.  
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Super-ontstopper 

 
Hieronder staat een omschrijving van een schoonmaakmiddel voor het 
professioneel ontstoppen van afvoersystemen. 
 
 
Mega Super Ontstopper 0.5 Liter 
Vloeibare industriële afvoerontstopper en -reiniger, bevat 98% 
zwavelzuur.  
Lost verstoppingen op zoals haar, papier, kalk, maandverband, zeep, 
koffiedik enz.  
Tast geen rubber, lood, koper of pvc-afvoersystemen aan. 
Niet gebruiken op gegalvaniseerd of geëmailleerd ijzer, zink, aluminium, 
chroom en geplastificeerde voorwerpen. In fles met veiligheidssluiting.  
 
 naar: http://oo-ijzerwaren.nl 
 
 

1p 17 De super-ontstopper bevat behalve positieve waterstofionen ook 
negatieve ionen.  
Wat is de formule van deze negatieve ionen?  
A Ac– 
B Cl– 
C PO4

3– 
D SO4

2– 
 

3p 18 Bereken hoeveel gram zwavelzuur aanwezig is in 0,50 L  
super-ontstopper. 
Ga er bij de berekening vanuit dat de dichtheid van de super-ontstopper 
1,8 kg per L is. 
 

1p 19 In de omschrijving staat dat de super-ontstopper kalk 'oplost'. Dit komt 
doordat het zuur met de kalk (calciumcarbonaat) reageert. Hierbij ontstaat 
ook een gas. 
Welk gas is dat?  
A Cl2 
B CO2 
C H2 
D SO2 
 

1p 20 Welke pH heeft de super-ontstopper? 
A lager dan 7 
B gelijk aan 7 
C hoger dan 7 
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1p 21 De afvoer moet zoveel mogelijk watervrij worden gemaakt, omdat de 
aanwezigheid van water de werking van de super-ontstopper zal 
beïnvloeden. 
Wordt de werkingssnelheid van de ontstopper hoger, lager of blijft deze 
gelijk bij aanwezigheid van water? 
A gelijk, want de hoeveelheid zwavelzuur verandert niet. 
B hoger, want de concentratie zwavelzuur neemt toe. 
C lager, want de concentratie zwavelzuur neemt af. 
 
 
De super-ontstopper mag niet gebruikt worden in een verstopte afvoerpijp 
die van zink is gemaakt. Er zal dan een reactie plaatsvinden, waardoor de 
afvoer kapot gaat. De vergelijking van deze reactie is:  
 
2 H+  +  Zn  →  H2  +  Zn2+ 
 
 

1p 22 Is deze reactie een zuur-base reactie? 
A Ja, want H+ is een zuur. 
B Ja, want er ontstaat H2. 
C Nee, want Zn is geen base. 
D Nee, want er ontstaat Zn2+. 
 

2p 23 Leg uit aan de hand van de gegeven vergelijking dat een afvoer die van 
zink is gemaakt, kapot gaat wanneer hierin super-ontstopper wordt 
gebruikt. 
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X 

Olieverf 

 
In de schilderkunst wordt vaak gebruikgemaakt van olieverf. Olieverf 
bestaat hoofdzakelijk uit een pigment voor de kleur en een bindmiddel.  
Hieronder zijn gegevens van enkele pigmenten weergegeven.  
 
pigment kleur rationele naam formule 
cadmiumrood rood cadmium(II)selenide CdSe 
kobaltblauw blauw … CoO 
chromaatgeel geel lood(II)chromaat PbCrO4 

 
 

1p 24 Uit welk soort deeltjes bestaat cadmiumrood? 
A atomen 
B ionen 
C moleculen 
 

2p 25 Geef de rationele naam van het blauwe pigment. 
Maak hierbij gebruik van een Romeins cijfer.  
 

2p 26 Bereken het massapercentage chroom in het chromaatgeel. 
 
 
Een veel gebruikt bindmiddel is lijnzaadolie. Deze olie wordt uit zaden van 
een vlasplant geperst. In het restproduct, de schilfers, zit nog ongeveer 
10% olie. De olie uit de schilfers kan worden verkregen door extractie met 
hexaan. De olie lost dan op. Het oplosmiddel laat men tenslotte 
verdampen uit het vloeibare mengsel. 
De bereiding van olie uit schilfers kan als volgt worden weergegeven:   
 

zaden
schilfers met 
10% olie mengsel

X

olie

olie

I II

schilfers
zonder olie

III

 
 
 

1p 27 Welk proces vindt plaats in blok I?  
A ontleden  
B scheiden  
C titreren  
D verbranden 
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1p 28 Stof X uit blok III wordt hergebruikt in blok II. 
 Geef de naam van stof X. 
 
 
Olieverf die op een schilderij is aangebracht, zal na enige tijd uitharden. 
Doordat de oliemoleculen met behulp van zuurstof polymeriseren, 
verandert de olie in een vaste stof waarin de pigmentdeeltjes vastliggen. 
 
 

1p 29 Wordt olieverf bij hogere temperatuur langzamer of sneller hard? 
A Langzamer, want bij hogere temperatuur bewegen de deeltjes te veel. 
B Langzamer, want bij hogere temperatuur kan geen vaste stof ontstaan. 
C Sneller, want bij hogere temperatuur gaan reacties sneller. 
D Sneller, want bij hogere temperatuur verdampt de olie sneller. 
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Zilverspiegel 

 
Op de site www.experimenten.nl staat een 
voorschrift voor het maken van een 'zilverspiegel' 
aan de binnenkant van glaswerk. Een 
zilverspiegel is een heel dun laagje vast zilver. 
 
Hiervoor zijn de volgende chemicaliën nodig: 
 1,4 gram zilvernitraat opgelost in 80 mL 

water; 
 1,8 gram kaliumhydroxide opgelost in 40 mL water; 
 ammonia 35%; 
 0,5 gram glucose opgelost in 10 mL water. 
 
Bij de proef worden chemicaliën stapsgewijs bij elkaar in het glaswerk 
gedaan. De zilverspiegel ontstaat doordat een aantal ingewikkelde 
chemische reacties achter elkaar optreden. Uiteindelijk worden de 
zilverionen omgezet tot vast zilver.  
Het totale proces kan worden weergegeven met de onderstaande 
vergelijking. Hierin ontbreken twee coëfficiënten. 
 
… Ag+  +  C6H12O6  +  … OH–  →  2 Ag  +  C6H12O7  +  H2O 
 
 

1p 30 Geef de naam van het glaswerk dat op de foto te zien is. 
 

2p 31 Geef de vergelijking van het oplossen van zilvernitraat. 
 

1p 32 Geef de formule van kaliumhydroxide. 
A CaO 
B Ca(OH)2 
C KOH 
D K2O 
 

1p 33 'Ammonia 35%' bestaat voor 35 massaprocent uit ammoniak en voor 
65 massaprocent uit een andere stof. 
 Geef de formule van deze andere stof. 
 

2p 34 Neem de vergelijking uit het tekstblok over en vul de twee coëfficiënten in. 
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Voor het goed slagen van het experiment moet het glaswerk brandschoon 
zijn. Daarvoor moet het glaswerk eerst gewassen worden met water en 
zeep, vervolgens nagespoeld met een geconcentreerde oplossing van 
salpeterzuur en daarna drie keer met demi-water. 
 
 

1p 35 Wat is de formule van salpeterzuur? 
A H2SO4  
B HAc 
C HCl 
D HNO3  
 

1p 36 Er moet drie keer nagespoeld worden met demi-water. Dit is zo, omdat in 
het glaswerk steeds een klein beetje vloeistof zal achterblijven. Wanneer 
daarin nog salpeterzuur aanwezig is, kan de vorming van de zilverspiegel 
worden verstoord. 
Hoe kan aangetoond worden of na het spoelen nog salpeterzuur 
aanwezig is in de achtergebleven vloeistof? 
A Wit kopersulfaat aan de vloeistof toevoegen. 
B Een gloeiende houtspaander bij de vloeistof houden. 
C Een blauw lakmoespapiertje in de vloeistof houden. 
D Fenolftaleïne aan de vloeistof toevoegen.  
 
 
In het vloeistofmengsel dat bij de proef in het glaswerk ontstaat, kunnen 
na enige tijd kristallen van de stof zilvernitride worden gevormd. Deze stof 
is explosief. Daarom moet na afloop van de proef het glaswerk direct 
worden leeggegoten, en worden nagespoeld met veel water.  
 
 

1p 37 Zilvernitride heeft de formule Ag3N. De stof bestaat uit zilverionen en 
nitride-ionen.  
 Geef de lading van een nitride-ion. 
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Bariumoxide en barietwater  

 
Bariumoxide (BaO) is een witte vaste stof, die op twee manieren kan 
worden geproduceerd: 
1 Door het verbranden van barium volgens de reactie: 

2 Ba  +  O2  →  2 BaO 
2 Door het ontleden van BaCO3. Hierbij ontstaat behalve bariumoxide 

nog een reactieproduct.  
 
 

1p 38 Tot welk soort stoffen behoort barium? 
A metalen 
B moleculaire stoffen  
C niet-metalen 
D zouten 
 

3p 39 Laat met een berekening zien welke stof in overmaat aanwezig is 
wanneer 5,0 gram barium wordt verbrand met 1,0 gram zuurstof. 
 

1p 40 Wat is de formule van het andere reactieproduct dat ontstaat bij de 
ontleding van BaCO3 volgens manier 2?  
A C 
B CO2 
C H2O 
D O2 
 
 
Bariumoxide reageert met water. Hierbij ontstaan bariumionen en 
hydroxide-ionen. De oplossing die ontstaat, wordt barietwater genoemd. 
 
 

2p 41 Geef de notatie uit Binas waaruit blijkt dat bariumoxide reageert met 
water. Noteer ook het nummer van de tabel.  
 

3p 42 Geef de vergelijking van de reactie van bariumoxide met water. 
Noteer daarbij ook de toestandsaanduidingen.  
 

2p 43 Is de pH van barietwater lager dan, gelijk aan of hoger dan de pH van 
water? Motiveer je antwoord. 
 
 
Barietwater kan, op dezelfde manier als kalkwater, worden gebruikt om 
koolstofdioxide aan te tonen. Bij deze reactie kan een waarneming 
worden gedaan. Deze waarneming is bij barietwater dezelfde als bij 
kalkwater.  
 
 

1p 44 Geef deze waarneming. 
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Schoon tapijt 

 
Bij het schoonmaken van tapijt kan gebruik worden gemaakt van 
'injectie-extractie'. Bij deze schoonmaak-methode wordt door een 
reinigingsmachine heet water onder druk in het tapijt gespoten en daarna 
weer opgezogen. Zo kunnen grote hoeveelheden vuil worden verwijderd. 
 
 naar: www.linospecialist.nl 
 
 

1p 45 Door welk verschil in stofeigenschap is extractie mogelijk?  
A brandbaarheid 
B dichtheid 
C kookpunt 
D oplosbaarheid 
 

1p 46 Behalve als extractiemiddel heeft water ook een andere functie bij het 
gebruik van injectie-extractie. 
Welke andere functie is dat?  
A blusmiddel 
B emulgator 
C katalysator 
D spoelmiddel 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Vuil kan niet altijd alleen met water worden verwijderd. Soms moet zeep 
aan het water worden toegevoegd. Onderstaande afbeeldingen geven 
weer hoe vuil, dat niet in water oplost, met zeep uit tapijt wordt verwijderd. 
De afbeeldingen staan niet in de juiste volgorde.  

Legenda:
zeepmolecuul watermolecuul vuildeeltje tapijtvezels

b ca d

 

 
 

1p 47 In welke volgorde moeten de afbeeldingen worden geplaatst om het 
schoonmaakproces juist weer te geven? 
A b - a - d - c 
B b - d - c - a 
C d - b - a - c 
D d - b - c - a  
 

einde  einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik zo nodig het informatieboekje Binas vmbo kgt. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
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Tatoeage-inkt   

 
Tatoeage-inkt bestaat onder andere uit water, glycerol (C3H8O3) en 1 

kleurstof. Als witte kleurstof kan titaan(IV)oxide worden gebruikt. Voor 2 

een gele kleur kan een stof gebruikt worden met de formule C12H10N2O. 3 

De inkt bevat soms ook een bepaald soort plastic waardoor de kleuren 4 

levendiger en langer mooi blijven.5 

 
 

1p 1 Tatoeage-inkt wordt soms een emulsie genoemd. 
Wat is de definitie van een emulsie?  
A vaste stof fijn verdeeld in een vloeistof 
B vaste stof opgelost in een vloeistof 
C vloeistof fijn verdeeld in een vloeistof 
D vloeistof opgelost in een vloeistof 
 

1p 2 Tot welk soort stoffen behoort glycerol (regel 1)?  
A elementen 
B metalen 
C moleculaire stoffen 
D zouten 
 

2p 3 Geef de formule van titaan(IV)oxide. 
 

1p 4 Uit hoeveel atoomsoorten bestaat de gele kleurstof (regel 3)?  
A 3   
B 4 
C 24 
D 25 
 

1p 5 'Wikipedia' geeft van een plastic (regel 4) de volgende beschrijving: 
"Een plastic is een kunststof waarvan door verhitting in een vorm een 
voorwerp kan worden gemaakt." 
Welke van onderstaande begrippen passen bij deze beschrijving? 
A thermoharder en legering  
B thermoharder en polymeer 
C thermoplast en legering 
D thermoplast en polymeer 
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Hoogoven 

 
Een filmpje van het televisieprogramma  1 

'Het Klokhuis' gaat over een hoogoven. 2 

In deze installatie, die 48 meter hoog is 3 

en gemaakt van staal, wordt ijzer 4 

geproduceerd uit ijzererts. Het meest 5 

gebruikte ijzererts bestaat voornamelijk 6 

uit Fe2O3. De werking van een hoogoven 7 

is hieronder vereenvoudigd uitgelegd.  8 

IJzererts en cokes (C) worden in de 9 

hoogoven gebracht. Cokes reageert met 10 

zuurstof uit lucht tot koolstofmono-oxide. 11 

Hierbij ontstaat veel warmte.  12 

Vervolgens reageert koolstofmono-oxide 13 

met Fe2O3 uit het erts tot ijzer en koolstofdioxide.  14 

Het vloeibare ijzer wordt onderaan de hoogoven afgetapt.  15 

Van het vloeibare ijzer worden dikke platen gemaakt. 16 

 
 naar: www.ntr.nl 
 
 

1p 6 Wat is de formule van de ijzerionen in Fe2O3?  

A Fe2– 
B Fe2+ 
C Fe3– 
D Fe3+ 
 

2p 7 De temperatuur in een hoogoven kan oplopen tot 2300 °C. De stalen 
wand van de hoogoven wordt daarom van binnen beschermd met 
hittebestendige bakstenen en een koelsysteem. 
 Verklaar aan de hand van een gegeven uit Binas-tabel 15 waarom het 

nodig is de wand van de hoogoven te beschermen.  
 

2p 8 Geef de vergelijking van de reactie van cokes met zuurstof (regels 10 
en 11).  
 

1p 9 Cokes is poreus en bevat veel holten. Daardoor verbrandt cokes heftig en 
snel. 
 Geef aan waarom de holten in cokes zorgen voor een heftige en snelle 

verbranding. 
 

200°C200°C200°C

2300°C2300°C2300°C

vulklep hoogovengas
met CO2

ijzer

lucht

ijze
rer

ts,c
okes
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1p 10 Bij het maken van platen uit afgetapt ijzer (regels 15 en 16) vindt een 
fase-overgang plaats.  
Wat is de notatie van deze fase-overgang?  
A (g) → (s) 
B (l)  → (g) 
C (l) → (s) 
D (s) → (l) 
 
 
De beschreven processen in de hoogoven zijn hieronder schematisch 
weergegeven: 
 

Y

Xzuurstof

koolstofmono-oxide ijzercokes

 
 
 

2p 11 Geef de namen van de stoffen die zijn weergegeven met X en Y. 
Noteer je antwoord als volgt: 
X = … 
Y = … 
 

3p 12 Per dag verwerkt een hoogoven 2500 ton Fe2O3.  
 Bereken hoeveel ton ijzer deze hoogoven per dag maximaal kan 

produceren.  
 
 
Uit ijzer kan bijvoorbeeld 'roestvast staal' (RVS) worden gemaakt door er 
andere metalen, zoals chroom en nikkel, aan toe te voegen.  
RVS 18/8 bevat 18 massaprocent chroom en 8 massaprocent nikkel. 
 
 

1p 13 Welke periode in het Periodiek Systeem bevat de meeste metalen?  
A 1 
B 2 
C 4 
D 6 
 

2p 14 Een plaat RVS 18/8 heeft een massa van 4800 kg. 
 Bereken hoeveel kg ijzer een plaat RVS 18/8 van 4800 kg bevat. 

Neem bij de berekening aan dat behalve ijzer, chroom en nikkel geen 
andere metalen aanwezig zijn in RVS 18/8. 
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Het nieuwe plassen 
 
Urine bestaat hoofdzakelijk uit water en oplosbare stoffen. Via het toilet 1 

komen zo allerlei stoffen in het rioolwater. Zuiveringsinstallaties 2 

verwijderen ongewenste stoffen uit het rioolwater. Hiervoor wordt gebruik 3 

gemaakt van onder meer filtreren en bezinken, maar ook van behandeling 4 

met micro-organismen.5 

  
 

1p 15 De oplosbare stoffen (regel 1) worden niet door filtratie uit urine 
verwijderd. 
 Geef hiervoor een reden.  
 

2p 16 Het gehalte stikstof is 10 g/L in urine en 0,05 g/L in rioolwater.  
 Leg uit waarom het stikstofgehalte in urine hoger is dan het 

stikstofgehalte in rioolwater.  
 
 
Rioolwater is gemakkelijker te behandelen wanneer urine niet op het riool 
wordt geloosd. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) 
heeft daarom onderzoek laten doen naar alternatieven. Door gebruik te 
maken van een wc-pot die urine gescheiden opvangt van ontlasting (het 
zogenoemde "nieuwe plassen") kan de urine in een verwerkingsinstallatie 
worden behandeld. Men wil vooral stoffen uit urine verwijderen die de 
atoomsoorten stikstof en fosfor bevatten. 
De belangrijkste stikstofverbinding in urine is ureum (CH4N2O). 
 
 naar: STOWA 2010-WO2 
 
 

2p 17 De molecuulmassa van ureum is 60,0 u. 
 Bereken het massapercentage stikstof in ureum.  
 
 
Bij één van de behandelingen in de verwerkingsinstallatie wordt ureum 
onder invloed van micro-organismen omgezet. Hierbij ontstaan onder 
andere NH4

+ ionen en OH– ionen. Doordat de pH stijgt, kunnen de  
NH4

+ ionen vervolgens reageren met magnesiumionen en fosfaationen 
die ook in urine aanwezig zijn. Daarbij ontstaat struviet, een vaste stof 
met de formule MgNH4PO4. Dit kan worden gebruikt als kunstmest. 
 
 

1p 18 Waarmee kan de pH van urine worden vastgesteld?  
A blauw lakmoespapier 
B methylrood 
C rood lakmoespapier 
D universeelindicatorpapier  
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1p 19 Geef aan waardoor de pH stijgt bij de omzetting van ureum.  
 

1p 20 Welke naam hoort bij de formule NH4
+ ?  

A ammonia 
B ammoniak 
C ammonium  
 

2p 21 Leg uit dat door de vorming van struviet stikstofatomen en fosforatomen 
uit urine verwijderd worden. 
 
 
De stikstofatomen uit de overgebleven stikstofverbindingen kunnen 
daarna worden verwijderd door ze te laten reageren tot nitraationen.  
De nitraationen worden vervolgens omgezet tot stikstofgas dat wordt 
geloosd in de buitenlucht. 
 
 

1p 22 Nitraationen kunnen niet met behulp van een neerslagreactie uit urine 
verwijderd worden. 
 Geef hiervoor een verklaring.  
 

2p 23 In het diagram hiernaast is de 
samenstelling van lucht 
weergegeven. 
 Leg aan de hand van dit diagram 

uit, dat stikstofgas veilig kan 
worden geloosd.  

 
 
 
 
 
STOWA heeft een rapport gemaakt van haar onderzoek. 
Een onderzoek bestaat gewoonlijk uit meerdere stappen zoals: 
 conclusies trekken; 
 werkplan maken; 
 gegevens verzamelen; 
 onderzoeksvraag formuleren. 
 
 

2p 24 De hierboven gegeven stappen staan in willekeurige volgorde. 
 Geef aan welke van de gegeven stappen als eerste en welke als 
laatste wordt uitgevoerd.  
Noteer je antwoord als volgt: 
eerste stap: … 
laatste stap: … 
 

78% stikstof

1% andere gassen

21% zuurstof
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Waterstof in aardgasnet 

Uit onderzoek van energiebedrijven blijkt dat een mengsel van 1 

waterstofgas en aardgas (CH4) goed in huishoudens gebruikt kan worden. 2 

Hierdoor is minder fossiele brandstof nodig.  3 

De waterstof wordt geproduceerd door middel van elektrolyse. Hierbij 4 

wordt water omgezet tot waterstof en zuurstof. De energie voor deze 5 

omzetting wordt duurzaam geproduceerd door middel van zonne- en 6 

windenergie.7 

 
 

2p 25 Door waterstof te gebruiken is minder fossiele brandstof nodig.  
Op welke twee van onderstaande manieren wordt een fossiele brandstof 
gewonnen? 
 delven van steenkool  
 kappen van hout  
 oppompen van aardolie 
 vergisting van graan tot alcohol  
 verwerking van bio-afval  
 

1p 26 Welk soort proces is de omzetting van water (regel 5)? 

A koken 
B ontleden 
C scheiden 
D verbranden 
 

1p 27 De productie van duurzame energie (regels 6 en 7) is minder slecht voor 
het milieu dan energieproductie uit fossiele brandstoffen. Er wordt 
bijvoorbeeld een veel kleinere bijdrage geleverd aan het broeikaseffect. 
 Geef de naam van een stof die een bijdrage levert aan het 

broeikaseffect. 
 
 
De reactie die bij de elektrolyse optreedt (regels 4 en 5) is hieronder 
weergegeven.  
 
2 H2O  →   2 H2  +  O2 
 
 

2p 28 Bereken hoeveel kg water omgezet moet worden om 1,0 m3 (0,090 kg) 
waterstofgas te produceren.  
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1p 29 Bij de volledige verbranding van aardgas ontstaat een 
verbrandingsproduct dat ook ontstaat bij de verbranding van waterstof.  
Welk verbrandingsproduct is dat?  
A koolstofdioxide 
B koolstofmono-oxide 
C roet 
D water 
 

1p 30 De productie van het waterstofgas tot aan de levering van het gasmengsel 
aan huis verloopt in een aantal stappen. Deze stappen zijn hieronder in 
willekeurige volgorde weergegeven. 
 gasmengsel invoeren in gasnet (1) 
 waterstofproductie uit water (2) 
 levering gasmengsel aan huis (3) 
 waterstofgas en aardgas mengen (4) 
Welke volgorde is juist?  
A 2 - 1 - 4 - 3 
B 2 - 4 - 1 - 3 
C 4 - 2 - 3 - 1 
D 4 - 3 - 2 - 1 
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Poets groen! 

 
In het tijdschrift van energiebedrijf Nuon stond een artikel met daarin tips 
voor het schoonmaken van je huis op een 'groene' manier. 
 
Huis-, tuin, en keukenmiddeltjes 
Soda en schoonmaakazijn zijn onmisbaar in elk huishouden, want ze zijn 1 

multifunctioneel. Ze bevatten natuurlijke zuren en kunnen daardoor 2 

zeepresten en kalkaanslag oplossen. Veel beter voor het milieu dus dan 3 

de speciale ontkalkers voor bijvoorbeeld koffiezetapparaten of 4 

toiletpotten. Die bevatten meestal zeer bijtende stoffen zoals zoutzuur of 5 

zwavelzuur. Met soda kunt u bijvoorbeeld prima een verstopte afvoer 6 

ontstoppen, de vaatwasser reinigen en aangekoekte pannen uitkoken. 7 

 
naar: Nuon Lentegids 2012 

 
 

2p 31 Schoonmaakazijn (regel 1) is een oplossing van azijnzuur in water. 
 Geef de formules van de ionen die aanwezig zijn in schoonmaakazijn.  
 

2p 32 Het artikel bevat een scheikundige onjuistheid. Zo wordt beweerd dat 
soda (natriumcarbonaat) natuurlijke zuren bevat. 
 Leg aan de hand van de formule van natriumcarbonaat uit dat deze 

stof geen zuur kan zijn.  
 

1p 33 In de tekst wordt gesuggereerd dat 'speciale ontkalkers' vaak bestaan uit 
een oplossing van zwavelzuur of uit zoutzuur. Mia wil onderzoeken of 
onderscheid kan worden gemaakt tussen een oplossing van zwavelzuur 
en zoutzuur.  
Welke zoutoplossing is daarvoor geschikt?  
A een oplossing van bariumnitraat 
B een oplossing van ijzersulfaat 
C een oplossing van natriumfosfaat 
D een oplossing van zinkchloride  
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De meeste aangekoekte pannen kunnen met een 
soda-oplossing worden uitgekookt. Maar aluminium 
pannen worden dan beschadigd. Soda reageert 
namelijk met water. Daarbij ontstaan hydroxide ionen. 
Deze ionen reageren vervolgens met het aluminium 
van de pan. Hieronder staat de onvolledige vergelijking 
van deze reactie. Twee coëfficiënten ontbreken. 
 
2 Al  +  2 OH–  +  … H2O  →  2 Al(OH)4

–  +   ... H2 
 
 

1p 34 Welke coëfficiënt staat voor H2 als de vergelijking kloppend is gemaakt?  
A 2 
B 3 
C 4 
D 6 
 

1p 35 Welke toestandsaanduiding past bij Al(OH)4
–? 

A (aq) 
B (g) 
C (l) 
D (s) 
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Kwik gemorst 

 
Kwik is bij kamertemperatuur een zilverkleurige vloeistof. Wanneer kwik 
wordt gemorst, valt het in bolletjes uiteen. De bolletjes rollen gemakkelijk 
weg. Ze kunnen terechtkomen in kiertjes, onder plinten, enzovoorts. Uit 
het kwik komt kwikdamp vrij. Gemorst kwik moet daarom nauwkeurig 
worden opgeruimd en - in een plastic zak - worden ingeleverd.  
 
 

1p 36 Waarom is kwikdamp volgens Binas onder andere gevaarlijk? 
A kwikdamp is brandgevaarlijk 
B kwikdamp is explosief met zuurstof 
C kwikdamp is gevaarlijk voor huid en ogen 
D kwikdamp is kankerverwekkend 
 

1p 37 Is het smeltpunt van kwik hoger dan, gelijk aan, of lager dan 
kamertemperatuur? 
A hoger dan kamertemperatuur 
B gelijk aan kamertemperatuur 
C lager dan kamertemperatuur 
 

3p 38 In een werkruimte mag maximaal 0,05 mg kwikdamp per m3
 aanwezig 

zijn.  
 Bereken hoeveel mL kwik maximaal mag verdampen in een ruimte van 

150 m3. Gebruik bij je berekening Binas-tabel 16 en het gegeven dat 
1 cm3 = 1 mL.    

 

1p 39 Waar moet de plastic zak met kwik worden ingeleverd?  
Gebruik Binas-tabel 43. 
A bij het blik-verzamelpunt 
B bij het GFT-verzamelpunt 
C bij het KCA-verzamelpunt 
D bij het plastic-verzamelpunt 
 
 
Op plekken die moeilijk te reinigen zijn kan eventueel zwavelpoeder 
worden gestrooid. Het zwavel reageert met het vloeibare kwik. Er ontstaat 
een laagje vaste stof (HgS) dat het kwik afsluit, waardoor verdamping 
wordt tegengegaan. De kwikresten moeten daarna alsnog worden 
opgeruimd. 

 
 

2p 40 Geef de vergelijking van de reactie van zwavel met kwik. Noteer ook de 
toestandsaanduidingen. 
 

2p 41 Geef de rationele naam van de stof met de formule HgS. Gebruik hierbij 
een Romeins cijfer. 
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Zout uit de Dode Zee   

 
De 'Dode Zee' is het zoutste meer ter wereld. In de tabel hieronder staan 
enkele gegevens van ionen die aanwezig zijn in Dode Zeewater. 
 
positieve ionen g per L negatieve ionen g per L 
magnesium 42,4 chloride 21,9 
natrium 38,5 bromide 4,6 
calcium 16,9 sulfaat 0,47 
kalium 7,6 jodide 0,042 
 
Wanneer een beetje water uit de Dode Zee volledig wordt ingedampt, 
ontstaat een mengsel van zouten. 
 
 naar: www.dodezee.net 
 
 

1p 42 Geef de formule van een magnesiumzout dat volgens de tabel bij 
indampen zou kunnen ontstaan.   
 

1p 43 Van welk verschil in stofeigenschap wordt gebruikgemaakt bij indampen? 
A deeltjesgrootte 
B dichtheid 
C kookpunt 
D oplosbaarheid 
 
 
Het zout uit de Dode Zee zou helende eigenschappen hebben.  
Daarom wordt het ook verkocht als badzout.  
Het televisieprogramma 'Keuringsdienst van Waarde' onderzocht vijf 
soorten Dode Zee-badzout. Dode Zeezout heeft een hoger gehalte 
magnesiumionen dan ander zeezout. Het gehalte natriumionen is juist 
lager. De iongehaltes van de badzouten werden daarom vergeleken met 
'gewoon' zeezout. Op de volgende bladzijde zijn de resultaten 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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badzout gehalte ten opzichte van ander zeezout 
nr magnesiumionen natriumionen
1 hoog hoog 
2 laag hoog 
3 hoog laag 
4 laag hoog 
5 hoog laag 
 
 naar: http://keuringsdienstvanwaarde.kro.nl 
 
 

1p 44 Slechts twee van de onderzochte soorten badzout bleken werkelijk te 
bestaan uit Dode Zeezout.  
Welke zijn dat? 
A 1 en 2 
B 2 en 4 
C 3 en 5 
D 4 en 1 
 
 
Bij het onderzoek werd gebruikgemaakt van een techniek waarmee een 
soort vlamkleurtest aangeeft uit welke atoomsoorten het badzout bestaat 
en hoeveel atomen van elke soort er aanwezig zijn.  
 
 

1p 45 Welke kleur geven natriumdeeltjes aan een vlam? 
 
 
Met een vlamkleurtest die in een klaslokaal wordt uitgevoerd, wordt de 
kleur van de vlam bepaald door alle aanwezige deeltjes. Met zo'n test kan 
het aantal atomen per soort niet worden vastgesteld. 
 
 

1p 46 Welke vlam moet gebruikt worden voor een vlamkleurtest die in een 
klaslokaal wordt uitgevoerd?  
A blauwe ruisende vlam 
B gele vlam 
C kleurloze niet-ruisende vlam 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

Pagina: 218Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



GT-0174-a-13-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 14 mei

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Waterpiramide 

 
Voor het produceren van schoon drinkwater in de tropen is een 1 

zogenoemde 'waterpiramide' ontwikkeld. Een waterpiramide is een 2 

grote witte tent met een grondoppervlakte van ongeveer 650 m2. 3 

Onderin de tent staat een bak waarin zeewater of grondwater wordt 4 

gepompt. De pomp werkt op zonne-energie. Doordat de zon op het 5 

tentdoek schijnt, loopt de temperatuur in de tent op tot zo'n 75 0C.  6 

Het water verdampt, waarbij vuil en zout in de bak achterblijven.  7 

De waterdamp verzamelt zich in druppeltjes zuiver water op de 8 

binnenkant van het doek. Deze druppeltjes stromen langs het doek 9 

omlaag en worden in een goot opgevangen. Het water wordt in een 10 

tank opgeslagen. Na bewerking is het geschikt als drinkwater.  11 

Ook de buitenkant van de tent wordt benut. Regenwater stroomt langs 12 

de tent in een opvangbak en wordt in een andere tank opgeslagen.13 

 

opvanggoot

opvangbak regenwater
opslag voor 
drinkwater

opslag
regenwater

zee- of grondwater  
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1p 1 In de tekst worden verschillende benamingen voor water gebruikt. 
Welke van deze benamingen gaan over water waarin opgeloste stoffen 
aanwezig zijn? 
A zeewater en grondwater 
B zeewater en waterdamp 
C grondwater en waterdamp 
 

1p 2 Hoe kan de stof water worden aangetoond? 
A Met een rietje door de vloeistof blazen. 
B Universeel indicatorpapier in de vloeistof dopen. 
C Verhitten en waarnemen of een vaste stof ontstaat. 
D Een beetje van de vloeistof toevoegen aan wit kopersulfaat. 
 

1p 3 Geef de naam van de scheidingsmethode die in de tent plaatsvindt 
(regels 7 tot en met 10).  
A adsorptie 
B destillatie 
C extractie 
D filtratie 
 

1p 4 Met welke aanpassing aan de tent zou men per dag meer drinkwater 
kunnen produceren?  
A De tent aan de buitenkant met reflecterend folie bedekken. 
B De tent en de bak groter maken en er meer water in doen. 
C De tent in de schaduw plaatsen. 
D Een dikker tentdoek gebruiken. 
 

2p 5 Leg uit dat deze vorm van drinkwaterproductie geen bijdrage levert aan 
het broeikaseffect. 
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Mandarijnen 

 
In een aflevering van het televisieprogramma 'Keuringsdienst van waarde' 1 

zoeken verslaggevers het antwoord op de volgende vraag: 2 

"Hoe krijgen ze de partjes mandarijn in blik zo schoon en zonder vliesje?" 3 

 
In de uitzending is te zien dat mandarijnen worden gepeld en verdeeld in 4 

partjes. De partjes stromen daarna in een dun laagje natronloog door een 5 

spiraalvormige 'glijbaan'. De natronloog reageert met de velletjes tot 6 

oplosbare stoffen. Hierdoor worden de velletjes van de partjes verwijderd. 7 

Aan het einde van deze 'glijbaan', die ruim 4 km lang is, komen de 8 

ontvelde partjes in een grote bak. Deze bak is gevuld met zoutzuur om de 9 

overgebleven natronloog te neutraliseren. Daarna worden de partjes 10 

ingeblikt.11 

 
 

1p 6 Het velletje bestaat onder meer uit cellulose. Dit polymeer wordt onder 
invloed van natronloog omgezet tot losse monomeren. Een afbeelding van 
zo'n monomeer is hieronder weergegeven.  
 

H

O

H

H

O

H

O

C C C

H

H

C

H
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C H

O

CH

H

H O

 
 
 Geef de molecuulformule van dit monomeer. 
 

1p 7 De glijbaan in de fabriek kan korter gemaakt worden. Om hetzelfde 
resultaat te krijgen, moet men dan ook een andere aanpassing maken. 
Men kan bijvoorbeeld de snelheid veranderen waarmee de natronloog 
samen met de partjes door de glijbaan stroomt. 
 Leg uit dat men dan de stromingssnelheid moet verlagen. 
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In het programma wordt de natronloog 'gootsteenontstopper' genoemd. 
Hiermee wordt de indruk gewekt dat een zeer schadelijke stof in de blikjes 
terechtkomt. Een kijker vindt dat nogal overdreven: "... natronloog (…) is 
inderdaad schadelijk, en zoutzuur ook, maar als deze bij elkaar worden 
gedaan, vindt er een reactie plaats. Wat overblijft is nou niet bepaald 
gevaarlijk ..." 
De kijker doelt op de reactie die in de bak met zoutzuur plaatsvindt (zie de 
regels 9 en 10 van het vorige tekstblok). 
 
 

3p 8 Geef de vergelijking van de neutralisatiereactie die in de bak plaatsvindt. 
Geef ook de toestandsaanduidingen. 
 

1p 9 Na de reactie blijft een oplossing over van een zout dat bestaat uit 
natriumionen en chloride ionen. Wat is de triviale naam van dit zout? 
A kalk 
B keukenzout 
C soda 
D zuiveringszout 
 
 
Het proces waarbij de mandarijnenpartjes ontveld worden, is in 
onderstaand blokschema onvolledig weergegeven. 
 

partjes 
met vel

I III

II IV

V
partjes zonder vel

overgebleven natronloog

 
 
 

2p 10 Zet de volgende stoffen op de juiste plaats in het blokschema: 
 partjes zonder vel;  
 afval (2x);  
 natronloog;  
 zoutzuur.  
Geef je antwoord als volgt: 
I = … 
II = … 
III = … 
IV = … 
V = … 
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Explosieve stof op school? 

 
Picrinezuur is een gele vaste stof met een kenmerkende geur. De stof 
moet onder water worden bewaard, omdat deze anders explosief is. 
Vroeger werd picrinezuur gebruikt voor het kleuren van cellen voor 
practicum microscopie. Tegenwoordig mag de stof niet meer op scholen 
worden gebruikt.  
In de tabel hieronder staan enkele gegevens van picrinezuur. 
 
Naam: Picrinezuur 
Formule: C6H3N3O7 
Oplosbaarheid in water: 1,3 g per 100 mL  
Etiket: 

 

Reacties: Ontleedt explosief onder vorming van giftige 
gassen (CO en NO2). De stof is corrosief. 
Picrinezuur reageert met veel metalen, waarbij 
waterstofgas ontstaat. Picrinezuur is zeer 
oxiderend (brandbevorderend).  

 
 

2p 11 Bereken de molecuulmassa van picrinezuur. 
 

2p 12 Hoeveel liter water is ten minste nodig om 25 gram picrinezuur volledig op 
te lossen? 
 

1p 13 Wanneer picrinezuur in water wordt opgelost, ontstaat een zure oplossing. 
Met welke indicator, rood of blauw lakmoespapier, kan dit worden 
aangetoond? 
A Blauw lakmoespapier, dit verkleurt niet. 
B Blauw lakmoespapier, dit wordt rood. 
C Rood lakmoespapier, dit verkleurt niet. 
D Rood lakmoespapier, dit wordt blauw. 
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1p 14 Hoe kan een ontledingsreactie aan de reactievergelijking herkend 
worden?  
A Er is één beginstof en één reactieproduct. 
B Er is één beginstof en meerdere reactieproducten. 
C Er zijn meerdere beginstoffen en één reactieproduct. 
D Er zijn meerdere beginstoffen en meerdere reactieproducten. 
 

2p 15 Bij de ontleding van picrinezuur komt CO vrij. CO is een brandbaar en 
giftig gas, dat bovendien moeilijk is waar te nemen. Hierdoor kan een 
gevaarlijke situatie ontstaan. 
 Geef twee stofeigenschappen van CO waardoor CO moeilijk is waar te 

nemen. 
 

2p 16 Geef de rationele naam van NO2. 
 

1p 17 Op het etiket zouden volgens de gegevens in de tabel op bladzijde 6 nog 
twee andere pictogrammen kunnen staan. Welke pictogrammen zijn dat? 
 

I II III 
 
A pictogram I en II 
B pictogram I en III 
C pictogram II en III 
 

1p 18 Geef een reden waarom het verstandig is geen metalen spatel te 
gebruiken om vast picrinezuur uit een potje te halen.  
 
 
Picrinezuur is in droge toestand explosief. Bij het vinden van een pot 1 

droog picrinezuur op school wordt geadviseerd de Explosieven 2 

Opruimingsdienst Defensie (EOD) te bellen. Zelf de pot openen om water 3 

toe te voegen is namelijk zeer gevaarlijk. Door sublimatie kunnen tussen 4 

de pot en de dekselrand kristallen gevormd zijn. Het draaien van de 5 

deksel levert wrijving op en zal het picrinezuur kunnen laten exploderen. 6 

 
 

1p 19 Hoe wordt het proces weergegeven waarbij de kristallen tussen de pot en 
de dekselrand gevormd worden (regels 4 en 5)? 
A (g)  (s)  (g) 
B (l)   (g)  (s) 
C (s)  (g)  (s) 
D (s)  (l)   (g) 
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Strooizout 

 
Bij bevriezing en sneeuwval kan het wegdek glad worden. Op 
Nederlandse wegen wordt gladheid bestreden. Vóór 1960 gebeurde 
dit door sneeuwruimen of het strooien van stroefmakende middelen 
als zand, grind en as. Sinds 1960 worden ook dooimiddelen zoals 
strooizout gebruikt. De meest gebruikte soorten strooizout bestaan 
voornamelijk uit natriumchloride.
 
 

1p 20 Het wegdek van veel wegen bestaat uit asfaltbeton. Asfaltbeton is een 
aardolie-product.  
Welke stoffen kunnen ook uit aardolie worden geproduceerd? 
A benzine en cosmetica 
B kerosine en soldeer 
C kunststof en cokes  
 

2p 21 Geef de formule van het belangrijkste bestanddeel van zand.  
Gebruik Binas-tabel 42. 
 
 
De verschillende soorten strooizout kunnen op verschillende manieren 
worden geproduceerd:  
 methode I 

Door mijnbouw wordt zoute grond afgegraven. Dit wordt gezeefd, 
maar niet gezuiverd. Het zout bevat 5 massaprocent 
verontreinigingen zoals zand, zware metalen en sulfaatzouten. 

 methode II 
Een ondergrondse zoutlaag wordt opgelost in water en naar het 
oppervlakte gepompt. Het water wordt vervolgens onder vacuüm 
(zeer lage druk) verdampt. Zo ontstaat zeer zuiver natriumchloride 
(99,9 massaprocent). 

 methode III 
In warme landen wordt zeewater ingedampt. De vaste stof die 
ontstaat (zeezout) bevat 95 massaprocent natriumchloride. 

 
naar: Visie op gladheid – Akzo Nobel 

 
 

1p 22 Bij welke productiemethode wordt extractie toegepast?  
A methode I 
B methode II 
C methode III 
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1p 23 Welk van onderstaande begrippen past bij het zeezout in methode III? 
A bezinksel 
B extract 
C filtraat 
D residu 
 

1p 24 Een strooiwagen kan 3400 kg strooizout vervoeren. 
Welke (volle) strooiwagen vervoert het meeste natriumchloride? 
A een strooiwagen met zout uit methode I 
B een strooiwagen met zout uit methode II 
C een strooiwagen met zout uit methode III 
 
 
Om sneeuw en ijs snel te laten dooien is de grootte van de korrels 
strooizout belangrijk. Onderstaande tabel geeft enige informatie over de 
korrelgrootte: 
 
aandeel korrels methode I methode II methode III 
80%  1 tot 3 mm 0,20 tot 0,45 mm 1 tot 3 mm 
1%  groter dan 5 mm groter dan 1 mm groter dan 5 mm 
 

naar: Visie op gladheid – Akzo Nobel 
 
 

1p 25 Uit de tabel blijkt welk soort strooizout (gemiddeld) de kleinste korrels 
heeft. 
Welk soort strooizout is dat? 
A het zout uit methode I 
B het zout uit methode II 
C het zout uit methode III 
 

2p 26 Leg uit of kleinere korrels ervoor zorgen dat het strooizout sneller of juist 
langzamer werkt dan grotere korrels. 
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Ontleding van salmiak 

 
Bij de ontleding van salmiak (NH4Cl) ontstaan de gassen 
waterstofchloride en ammoniak. Deze reactieproducten geven elk een 
andere kleur aan een nat indicatorpapiertje. 
Salmiak kan worden ontleed volgens onderstaand voorschrift:  
 Schep een laag van 1 cm droge salmiak in een brede reageerbuis. 
 Bevochtig een strook universeelindicatorpapier met gedestilleerd 

water.  
 Plaats dit papiertje verticaal in het bovenste deel van de reageerbuis. 
 Plaats de reageerbuis in een statiefklem. 
 Verhit het salmiak voorzichtig boven een stille, blauwe vlam. 
 
 

1p 27 Welk type ontleding van salmiak is in de bovenstaande tekst beschreven? 
A elektrolyse 
B fotolyse 
C thermolyse 
 

1p 28 Geef de naam van de positieve ionen in salmiak. 
 

1p 29 Tot welk soort stoffen behoort salmiak? 
A metalen  
B moleculaire stoffen 
C zouten 
 

2p 30 Geef de vergelijking van de reactie waarbij salmiak ontleedt in 
waterstofchloride en ammoniak.  
 

1p 31 Welke van onderstaande tekeningen geeft de juiste afstelling van de 
brander voor deze proef weer? 

afstelling 1 afstelling 2 afstelling 3 afstelling 4  

A afstelling 1 
B afstelling 2 
C afstelling 3 
D afstelling 4 
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Universeelindicatorpapier heeft de volgende schaalverdeling: 
 

1

3

5

7

9

11

13

rood

oranje

donker geel

licht groen

donker groen

blauw

donker blauw

pH

 
 
 

1p 32 Geef aan waarom het indicatorpapiertje nat moet zijn om de pH te kunnen 
meten. 
 

3p 33 Het blijkt dat het natte indicatorpapiertje, dat in de reageerbuis is 
geplaatst, onderaan kleurt door het ammoniakgas en bovenaan door het 
waterstofchloridegas. 
 Welke van onderstaande tekeningen geeft het juiste resultaat van de 

proef weer? Leg je antwoord uit. 
 

bl
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w
 

ro
od

tekening a

ro
od
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tekening b
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tekening c
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tekening d  
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Kleurig kobalt 

 
Nadat Eveline op 'you-tube' een paar filmpjes over kobaltzouten heeft 
bekeken, besluit ze zelf een proefje te doen. Op haar school hebben ze 
kobalt(II)nitraat. Eveline schrijft in haar schrift: 
 

Kobalt(II)nitraat is een roodbruine stof, een beetje plakkerig poeder.  
Ik heb het in water opgelost. Een prachtig roze oplossing krijg je dan. 
Daarna deed ik een beetje kaliumhydroxide-oplossing erbij.  
Er ontstond een licht blauw-groenachtig neerslag. 

 
 

1p 34 Geef de formule van de stof kaliumhydroxide. 
 

1p 35 In welke groep staat het element kobalt in het periodiek systeem? 
A 4 
B 5 
C 9 
D 12 
 

3p 36 Eveline maakte een oplossing van 5,0 gram kobalt(II)nitraat in 250 mL 
water. Al het kobalt(II)nitraat loste op. De formule van kobalt(II)nitraat is 
Co(NO3)2. 
 Bereken hoeveel gram kobaltionen in de oplossing van Eveline 

aanwezig is.  
 

2p 37 Eveline heeft in haar schrift de handelingen en de waarnemingen door 
elkaar genoteerd.  
 Geef van elk van onderstaande zinnen aan of het om een handeling of 

een waarneming gaat: 
1 Kobalt(II)nitraat is een roodbruine stof, een beetje plakkerig poeder.  
2 Ik heb het in water opgelost.  
3 Een prachtig roze oplossing krijg je dan.  
4 Daarna deed ik een beetje kaliumhydroxide-oplossing erbij.  
5 Er ontstond een licht blauw-groenachtig neerslag. 
Geef je antwoord als volgt (vul in 'handeling' of 'waarneming'): 
1 = waarneming 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
5 = … 
 

1p 38 Geef aan waaruit blijkt dat in het proefje van Eveline een chemische 
reactie heeft plaatsgevonden. 
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Wanneer aan een oplossing van kobalt(II)nitraat een oplossing van 1 

natriumfosfaat wordt toegevoegd, ontstaat een donker paarsblauw 2 

neerslag. Dit neerslag bestaat uit een vaste stof: kobalt(II)fosfaat. 3 

Het mengsel dat is ontstaan, kan worden gefiltreerd. Hierbij wordt het 4 

kobalt(II)fosfaat en een heldere vloeistof verkregen. De vloeistof kan 5 

vervolgens worden ingedampt, waarbij een witte vaste stof ontstaat. 6 

 
3p 39 Geef de vergelijking voor de vorming van kobalt(II)fosfaat. 

 
1p 40 In welk voorwerp kan Eveline de heldere vloeistof (regel 5) het beste 

indampen? 

 

A voorwerp A 
B voorwerp B 
C voorwerp C 
D voorwerp D 
 

1p 41 Geef de naam van de witte vaste stof die ontstaat als Eveline de vloeistof 
(regel 6) indampt. Ga er hierbij vanuit dat er precies genoeg 
natriumfosfaat is toegevoegd om alle kobalt(II)ionen neer te slaan.  
 

3p 42 De oplosbaarheid van zouten kan worden weergegeven in een tabel. 
 Neem onderstaande tabel over en vul deze in met behulp van de 

informatie uit deze opgave. Gebruik daarbij een g voor goed oplosbaar 
of een s voor slecht oplosbaar. 

 
 nitraationen hydroxide ionen fosfaationen 
kobalt(II)ionen … … … 
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Koperdieven  

 
De prijs van koper is de laatste jaren sterk gestegen. Daarom stelen 
dieven het metaal van huizen, spoorwegen en andere plaatsen. In een 
krantenartikel met de titel "Koper lijkt wel het nieuwe goud" is een aantal 
voorbeelden genoemd: 
 
 Van een begraafplaats in Antwerpen zijn onder meer kruisbeelden van 

graven gestolen. Veel van het gestolen materiaal was van koper, 
brons of messing. 

 
 Koperdieven in Etten-Leur knipten 25 meter koperkabel weg waardoor 

slagbomen bij de overweg uren lang dicht bleven door een seinstoring.
 
 naar: de Volkskrant 
 
 

2p 43 Koper brengt per 1,0 kg 6,18 euro op. De prijs voor goud is 42,34 euro per 
1,0 gram.  
 Bereken hoeveel kg koper de dief moet verkopen om evenveel geld te 

krijgen als voor 10 gram goud. 
 

1p 44 Leg uit dat een beeldje van 8 kg goud eenvoudiger mee te nemen is dan 
een beeldje van 8 kg koper. Gebruik tabel 15 uit Binas.  
 

1p 45 Brons bestaat voor 87 massaprocent uit koper.  
 Bereken hoeveel kg koper aanwezig is in een bronzen kruisbeeld van 

55 kg.  
 

1p 46 Messing bestaat uit koper en een ander metaal.  
Welk ander metaal is dat? 
A ijzer  
B lood  
C tin 
D zink  
 

1p 47 Wat is de notatie van het koper in koperkabels? 
A Cu 
B Cu+ 
C Cu2+ 
D Cu2 
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2p 48 Bij seinkabels wordt gebruikgemaakt van koper, omdat koper stroom 
geleidt. Stroomgeleiding is een stofeigenschap.  
 Welke twee van onderstaande gegevens zijn ook een stofeigenschap? 
 massa 
 dichtheid 
 kleur 
 temperatuur 
 prijs 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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GT-0174-a-13-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
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Helderheid in bruin drinkwater 

 
Het Friese drinkwater is op sommige plaatsen helder, maar lichtbruin 1 

gekleurd. De kleur wordt onder meer veroorzaakt door (ongevaarlijke) 2 

humuszuren in het water, dat opgepompt wordt uit de veenrijke grond. 3 

Het drinkwaterbedrijf Vitens heeft een techniek ontwikkeld om het water 4 

te ontkleuren. Men laat het opgepompte water door een ionenwisselaar 5 

stromen. Hierdoor wisselen de ionen die de kleur veroorzaken met de 6 

chloride ionen van de ionenwisselaar. Zo wordt het drinkwater ontkleurd. 7 

 
 

1p 1 Welk soort water gebruikt Vitens voor zijn drinkwater? 
A grondwater 
B oppervlaktewater 
C regenwater 
D zeewater 
 

1p 2 Welk soort mengsel is het gekleurde drinkwater (regels 1 en 2)? 
A emulsie 
B oplossing 
C suspensie 
 

2p 3 Leg uit of de ionen die de lichtbruine kleur veroorzaken, een positieve of 
een negatieve lading hebben. 
 
 
Sommige kleurstoffen kunnen door waterleidingbedrijven uit het water 
worden verwijderd met 'actieve kool'. Hierbij wordt een vat gevuld met 
korrels actieve koolstof. Het (gekleurde) water wordt er van bovenaf 
opgegoten, en komt er aan de onderkant kleurloos uit. 
 
 

1p 4 Wat is de naam van de scheidingsmethode waarbij de kleurstof verwijderd 
wordt door actieve koolstof? 
A adsorptie 
B bezinken 
C destillatie 
D extractie 
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Frisdrank en gebitsslijtage 

 
Frisdranken bevatten vaak fosforzuur, citroenzuur en/of koolzuur. 
Tandartsen geven aan dat dranken met een pH lager dan 5,5 het gebit 
ernstig kunnen aantasten. Bij langdurig gebruik kunnen gaten in kiezen en 
tanden ontstaan. In onderstaande tabel staan de pH en de aantasting van 
het gebit voor een aantal frisdranken aangegeven. Hoe meer + tekens er 
staan, hoe sterker het gebit door de frisdrank wordt aangetast. 
 
frisdrank pH aantasting 
Coca-Cola 2,6 ++ 
Ice Tea 3,0 +++++ 
Isostar 3,8 ++ 
Orangina 3,2 +++ 
Pepsi Light 3,1 ++ 
Schweppes 2,5 +++ 
Red Bull 3,4 +++++ 

 
 naar: Preventie van erosieve gebitsslijtage 
 
 

2p 5 Loes stelt vast: ''Hoe lager de pH van de drank, hoe groter de aantasting.'' 
 Leg aan de hand van de tabel uit of Loes gelijk heeft. 
 

1p 6 Fosforzuur kan worden gevormd uit H+ deeltjes en PO4
3– deeltjes.  

Wat is de formule van fosforzuur?  
A HPO4 
B H2PO4 
C H3PO4 
D H4PO4 
 

2p 7 Loes heeft een kleurloze frisdrank. Ze wil weten of deze frisdrank 
schadelijk is voor haar tanden. Om dat te bepalen doet ze een paar 
druppels fenolrood in een glas frisdrank. Het mengsel wordt geel.  
 Leg uit of de pH van deze frisdrank volgens de tandartsen schadelijk 

is voor de tanden.  
 

3p 8 Speeksel bevat HCO3
– ionen. Deze base kan met het zuur uit een 

frisdrank reageren, maar deze reactie gaat niet erg snel. 
 Geef de vergelijking van de reactie van H+ met HCO3

–. Geef ook de 
toestandsaanduidingen. 

 
2p 9 Frisdrank bevat vaak suikers, zoals glucose. Deze suikers versterken de 

aantasting van het gebit. Glucose wordt in de mond omgezet tot 
uitsluitend melkzuur (C3H6O3). Hierbij is glucose de enige beginstof.  
 Geef de vergelijking van deze omzetting.  
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Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de invloed van frisdrank 
op speeksel. Aan 1 mL speeksel werd telkens een hoeveelheid frisdrank 
toegevoegd. Vervolgens werd de pH van het mengsel gemeten.  
In onderstaand diagram staan de meetwaarden. 
 

0 1 2 3 4 5

2
0

4

6

8

aantal mL drank toegevoegd

pH
Legenda:

Cola
Spa-rood

 
 
 naar: Nederlands Tijdschrift Tandheelkunde 
 
 

1p 10 Uit de grafiek hierboven is de pH van speeksel af te leiden. 
 Wat is de pH van speeksel? Geef het antwoord in één decimaal. 
 

1p 11 Leg uit waarom de pH daalt naarmate er meer frisdrank is toegevoegd.  
 

1p 12 Drinken van leidingwater, na gebruik van een frisdrank, helpt tegen 
aantasting van het gebit. De restjes frisdrank zullen weggespoeld worden 
uit de mond en de pH van het speeksel gaat weer omhoog. 
 Geef aan waarom effectiever gespoeld kan worden met leidingwater 

dan met koolzuurhoudend mineraalwater.  
 

1p 13 De manier waarop een drank wordt gedronken, heeft invloed op de  
gebitsslijtage. In een informatieblad voor tandartsen staat dat nippen, 
spoelen en gorgelen slecht is voor het gebit.  
 Geef aan waarom het beter is voor het gebit om frisdrank snel op te 

drinken.  
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Koper 

 
Bij verhitting kan een koperen voorwerp zwart worden. Het koper reageert 
met zuurstof uit de lucht, waardoor een laagje CuO ontstaat.  
 
 

2p 14 Welke van onderstaande begrippen passen bij CuO?  
Neem de tabel over en kruis aan.  
 
 ja nee 
moleculaire stof   
ontleedbare stof   
zout   
zuivere stof   

 
 
Stefan verhit een hoeveelheid koperpoeder in een buis, terwijl hij 
voortdurend lucht door de buis leidt.  
Al het koper reageert met zuurstof uit de lucht. Hierbij ontstaat CuO.  
 

koper
lucht

 
 
Voor en na de proef bepaalt Stefan de volgende massa's: 
massa buis : 35,1 gram 
massa buis met koperpoeder : 35,9 gram 
massa buis met koperoxide : 36,1 gram  
Vervolgens berekent hij in welke massaverhouding koper en zuurstof met 
elkaar reageren. Stefan gebruikt hiervoor de wet van massabehoud. 
 
 

3p 15 Met bovenstaande massa's kan berekend worden in welke 
massaverhouding koper en zuurstof met elkaar hebben gereageerd.  
 Geef de berekening en noteer de uitkomst als koper : zuurstof = … : 1. 
 

2p 16 Leg uit dat zuurstof in overmaat aanwezig was bij de proef van Stefan. 
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2p 17 Bij de proef vindt een verbranding plaats. Dit betekent dat aan de drie 
verbrandingsvoorwaarden is voldaan.  
 Neem onderstaande tabel over en vul deze aan.  
 
verbrandingsvoorwaarde: is aan voldaan door: 

zuurstof lucht(toevoer) 
  
  

 
 
Het kan voorkomen dat onder het CuO nog een ander oxide is gevormd. 
Deze stof heeft de formule Cu2O.  

 
 

2p 18 Bereken het massapercentage koper in Cu2O.  

 
2p 19 Geef de vergelijking van de reactie van koper met zuurstof waarbij Cu2O 

ontstaat. 
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Snoep geeft energie  

 
In het boek 'Show de chemie' staan experimenten beschreven. Eén 
daarvan is een demonstratieproef met een snoepje dat voornamelijk uit 
suiker bestaat: een tumtum. De proef heet: 'Snoep geeft energie'. 
De uitvoering staat hieronder verkort weergegeven:  
 Zet in de zuurkast een statief met reageerbuisklem klaar. 
 Doe 13 g kaliumchloraat in een hardglazen reageerbuis. 
 Verhit de reageerbuis in de reageerbuisklem tot het kaliumchloraat is 

gesmolten. 
 Verwijder de brander. 
 Laat met een pincet een half tumtummetje in de reageerbuis glijden. 
 
 naar: Show de chemie 
 
 

1p 20 Suiker is een triviale naam. Wat is volgens Binas de rationele naam van 
suiker?  
A fructose 
B glucose  
C maltose 
D sacharose 
 

1p 21 Welke faseovergang hoort bij het smelten van kaliumchloraat? 
A (aq) → (l) 
B (l) → (s) 
C (s) → (aq) 
D (s) → (l) 
 

1p 22 Kaliumchloraat is een gevaarlijke stof. Op het etiket van de pot moeten 
volgens de chemiekaart van de stof onderstaande pictogrammen staan: 

 

Wat betekenen deze pictogrammen? 
A ontvlambaar, giftig en gezondheidsgevaarlijk 
B ontvlambaar, schadelijk en gevaarlijk voor waterrijk milieu 
C oxiderend, giftig en gezondheidsgevaarlijk 
D oxiderend, schadelijk en gevaarlijk voor waterrijk milieu 
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1p 23 Met de luchttoevoer van een brander kan de kleur van de vlam worden 
geregeld. 
Welke kleur heeft de vlam wanneer de luchttoevoer dicht is? 
A blauw 
B geel 
C kleurloos  
 
 
Direct nadat het snoepje in de buis wordt  
gedaan ontstaat een roze-violet vuur dat heftig  
en luidruchtig spettert. Ook ontstaat een dikke 
witte rook die de buis wordt uitgeblazen. 
Eén van de reacties die plaatsvindt is hieronder  
onvolledig weergegeven. Vier coëfficiënten  
ontbreken. 
 
 
C12H22O11 (s)  +  … KClO3 (l)  →  … CO2 (g) +  …  H2O (g)  +  … KCl (s) 
 
 

2p 24 Neem de reactievergelijking over en vul de vier ontbrekende coëfficiënten 
in. 
 

1p 25 Geef de naam van de vaste stof die bij deze reactie ontstaat. 
 

1p 26 Uit de reactievergelijking kan een oorzaak worden afgeleid waardoor de 
rook uit de buis wordt geblazen.  
 Welke oorzaak is dat? 
 

1p 27 Deze proef kan ook uitgevoerd worden met natriumchloraat. Welke kleur 
zal het vuur dan hebben?  
A helderblauw 
B geel 
C groen 
D steenrood 
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Airconditioning  

 
Voor het verdampen van een vloeistof is energie (warmte) nodig. Een 1 

'airco' (airconditioning) maakt hiervan gebruik om te koelen. Een airco is 2 

een gesloten systeem van buizen met een verdamper, een compressor en 3 

een condensor. De verdamper bevindt zich in een kamer, de compressor 4 

en de condensor zijn buiten het huis geplaatst.  5 

De airco is gevuld met een 'koudemiddel'. In de verdamper verdampt het 6 

vloeibare koudemiddel. Hierdoor wordt de verdamper koud en koelt de 7 

lucht eromheen af. Een ventilator blaast de koude lucht verder de kamer 8 

in, waardoor de ruimte koel wordt. Buiten perst de compressor het gas 9 

weer samen. In de condensor wordt het gas omgezet tot een vloeistof. De 10 

condensor wordt hierbij warm. De warmte wordt afgegeven aan de 11 

buitenlucht.12 

 

binnenbuiten

ventilator

koude
lucht

verdamper

compressor

condensor

muur

Legenda:
gas
vloeistof

 
 
 

2p 28 Vindt in de airco een chemische reactie plaats? Licht je antwoord toe. 
 

1p 29 In de verdamper daalt de temperatuur van het koudemiddel tot – 51,8 ºC. 
De kamertemperatuur is 21,0 ºC.  
Wat is het verschil in temperatuur tussen het koudemiddel en de lucht in 
de kamer?  
A 29,2 ºC 
B 30,8 ºC 
C 72,8 ºC 
 

2p 30 Op de buitenkant van de verdamper verschijnen vaak waterdruppels.  
 Geef een verklaring voor het ontstaan van deze waterdruppels. 
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Door de buizen van de airco stroomt het koudemiddel rond. In de tekening 
hieronder geven X en Y twee verschillende stroomrichtingen weer. De 
gedeelten I en II hebben een even groot volume. 
 

ventilator

koude
lucht

verdamper

compressor

condensor

X Y

muur

I

II

Legenda:
gas
vloeistof

binnenbuiten

 
 
 

1p 31 Wat is de stroomrichting van het koudemiddel en in welk gedeelte zitten 
de meeste moleculen?  
 
 stroomrichting meeste moleculen 

A X I 
B X II 
C Y I 
D Y II 

 
1p 32 Als koudemiddel kan difluormethaan worden gebruikt. De moleculen van 

deze stof bevatten onder andere fluoratomen. Welke van onderstaande 
tekeningen geeft een molecuul van de stof difluormethaan weer?  
 

H
C
H

H H
H
C
F

H H
H
C
F

F H
F
C
F

F H

I II III IV  
 
A tekening I 
B tekening II 
C tekening III 
D tekening IV 
 

1p 33 Vroeger werden cfk's gebruikt als koudemiddel. Tegenwoordig mag dat 
niet meer, omdat deze stoffen slecht zijn voor het milieu. 
Welk negatief milieueffect hebben cfk's? 
A aantasting van de ozonlaag 
B luchtverontreiniging 
C versterking van het broeikaseffect 
D zure regen  
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Rode modder 

 
In 2010 brak in Hongarije een dam door van een afvalreservoir van een 
aluminiumfabriek. Het reservoir bevatte afval dat ontstaat bij de 
verwerking van bauxiet (aluminiumerts). Een miljoen kubieke meter afval 
overspoelde de omgeving. Het afval, dat giftige metalen bevat, wordt ook 
wel 'rode modder' genoemd. De NOS-Radio interviewde naar aanleiding 
van deze ramp een deskundige van de Technische Universiteit Delft.  
In deze opgave staat een aantal fragmenten uit dit interview. 
 
fragment 1 
Interviewer: "Wat is dit voor troep, deze rode modder?" 
Deskundige: "Bij de aluminiumproductie wordt gewerkt met bauxiet. Deze 
bauxiet wordt gemengd met natronloog. Zo wordt het aluminium uit het 
bauxiet gehaald. Wat overblijft is deze troep." 
 
 

1p 34 De rode kleur van de modder wordt veroorzaakt door een verbinding met 
de naam ijzer(III)oxide. 
Wat is de formule van ijzer(III)oxide?  
A FeO3 
B Fe2O3 
C Fe3O 
D Fe3O2 
 

1p 35 Geef de notatie van natronloog.  
 
 
Bauxiet bestaat voor een groot deel uit aluminiumoxide (Al2O3). Dit  
aluminiumoxide wordt met warm natronloog uit het bauxiet gehaald. 
De rest van het bauxiet wordt als rode modder afgevoerd. Uit het 
aluminiumoxide wordt vervolgens met behulp van elektrolyse aluminium 
geproduceerd.   
 
 

1p 36 Welk soort proces is elektrolyse? 
A mengen 
B ontleden 
C scheiden 
D verbranden 
 

3p 37 Bereken hoeveel ton aluminium kan worden gevormd uit 5,0 ton 
aluminiumoxide (1 ton = 103 kg). 
 

1p 38 De aluminiumdeeltjes in aluminiumoxide verschillen van die in het 
geproduceerde aluminium. Het aluminiumoxide bevat Al3+ deeltjes. 
 Geef de notatie van de deeltjes in het geproduceerde aluminium.   
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fragment 2 
Deskundige: "Deze troep is heel erg basisch." 
Interviewer: "Zuur dus, bijtend en zuur." 
Deskundige: "Nee niet zuur, juist het omgekeerde, basisch." 
Interviewer: "Oh." 
 
 

2p 39 De interviewer verwart eigenschappen van zure en basische oplossingen.  
 Leg het verschil uit tussen basische en zure oplossingen aan de hand 

van het begrip pH. 
 
 
fragment 3 
Interviewer: "Het slib verspreidt zich ook in de rivieren, nu lezen wij dat er 
tonnen gips in de rivieren zijn gegoten, dat lijkt me ook niet goed voor 
natuur en milieu?" 
Deskundige: "Nee, en ik snap ook niet precies waarom men dat gips 
gebruikt." 
Interviewer: "Ze zeggen dat het is om het slib te binden." 
 
 

1p 40 Gips bestaat vooral uit calciumsulfaat. 
 Geef de formule van calciumsulfaat.  
 

1p 41 Het gips zou de verspreiding van rode modder (het 'slib') tegengaan. 
Rode modder bevat onder andere zware metalen, zoals chroom en lood.  
 Geef aan waarom lood zich beter niet kan verspreiden in de omgeving. 
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Chemie in een petrischaal  

 
Bij de proef 'Chemie in een petrischaal' worden ionen aangetrokken door 
een positieve of een negatieve elektrode. Hierdoor verplaatsen de ionen. 
Als ionen met elkaar in contact komen, kunnen reacties verlopen.  
 
De proef wordt uitgevoerd in een petrischaal die is gevuld met een 'gel' 
(water met een verdikkingsmiddel). Aan deze gel is natriumnitraat 
toegevoegd, zodat de gel stroom geleidt.  
In de gel zijn twee gleufjes uitgesneden. Deze worden gevuld met: 
 een oplossing van bariumjodide (gleufje I);  
 een oplossing van kopersulfaat (gleufje II).  
In de gel zijn ook twee elektroden gestoken (+ en –), die worden 
aangesloten op een spanningsbron. Als de spanningsbron wordt 
aangezet, ontstaat na verloop van tijd een wit neerslag tussen de gleufjes. 
Hieronder is het bovenaanzicht van de petrischaal, voor en na afloop van 
de proef, weergegeven. 
 

+ –I II

voor  
 
 

1p 42 Het verdikkingsmiddel in de gel is 'agar-agar'. Deze stof wordt ook 
gebruikt in levensmiddelen. Wat is het E-nummer van deze stof?  
A E-322 
B E-325 
C E-406 
D E-442 
 

1p 43 Geef de formule van natriumnitraat.  
 

1p 44 Welke ionen zorgen voor de blauwe kleur in gleufje II?  
A bariumionen 
B koperionen  
C nitraationen 
D sulfaationen  

+ –I II

na

ne
er

sl
ag
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1p 45 In welke richting worden de jodide ionen getrokken?  
A van I  naar + 
B van I naar II 
C van II naar – 
D van II naar I 
 

2p 46 Geef de vergelijking van de reactie waarbij het witte neerslag ontstaat.  
 

1p 47 Wanneer de proef wordt herhaald in een petrischaal die is gevuld met 
gedestilleerd water (in plaats van met een gel), verloopt de proef anders. 
Er zullen dan andere waarnemingen worden gedaan. 
 Geef zo'n andere waarneming. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 2 GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 1 
dinsdag 15 mei 

13.30 - 15.30 uur 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Zwembadincident   
 

In zwembaden wordt vaak natriumhypochloriet gebruikt om het zwemwater te 1 
desinfecteren. Wanneer natriumhypochloriet reageert met water, ontstaan  2 
stoffen die ziekteverwekkers, zoals bacteriën, doden.  3 
Bij de reactie ontstaan ook OH– ionen, die de pH van het zwemwater 4 
veranderen. Omdat het water veilig moet zijn voor zwemmers, moet de pH niet 5 
te hoog of te laag zijn. Daarom wordt behalve natriumhypochloriet ook meestal 6 
zoutzuur of zwavelzuur toegevoegd.7 
 
 

2p 1 Leg uit of de gevormde OH– ionen (regel 4) de pH van het zwembadwater hoger 
of lager maken. 
 

1p 2 Wat is de notatie van een oplossing van zwavelzuur? 
A HCl  
B H+  +  Cl– 
C H2SO4  
D 2 H+  +  SO4

2– 
 
Sommige zwembaden hebben een zogenoemd 'zwavelhuis', de dienstruimte van 
het zwembad. Hier worden geconcentreerde oplossingen natriumhypochloriet 
(ook wel 'bleekloog' genoemd) en zuur opgeslagen. Met deze stoffen moet 
voorzichtig worden omgegaan, zoals uit het volgende artikel blijkt: 
 
Chloorgas incident in vakantiepark 
Bij werkzaamheden aan het zwembad is per ongeluk bleekloog toegevoegd aan 
zwavelzuur, waardoor chloorgas is vrijgekomen. Medewerkers hebben daarop 
direct het zwembad ontruimd. De brandweer heeft het chloorgas weten te 
neutraliseren door water toe te voegen aan het gas. Er zijn geen grote 
hoeveelheden chloorgas buiten het zwavelhuis vrijgekomen. Bij het incident zijn 
twee personen onwel geworden. Beide slachtoffers zijn in het ziekenhuis 
behandeld.  
 
 naar: Persbericht Gemeente Hardenberg 
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1p 3 Een van de gezondheidsklachten die de slachtoffers van het incident gekregen 
kunnen hebben, zijn ademhalingsproblemen.  
 Geef nog een gezondheidsklacht die de slachtoffers gekregen kunnen 

hebben. Gebruik hierbij een tabel uit BINAS. 
 

2p 4 In het artikel staat beschreven welke maatregel de brandweer heeft genomen 
om het "chloorgas [...] te neutraliseren". Deze maatregel is chemisch gezien 
geen 'neutraliseren'. 
 Leg uit wat het chemische begrip 'neutraliseren' betekent en geef aan 

waarom het hier niet van toepassing is. 
 

2p 5 De maximaal aanvaardbare concentratie chloor is 3 mg/m3. 
 Bereken hoeveel gram chloor maximaal aanwezig mag zijn in een 

zwavelhuis van 5,0 m lang, 4,0 m breed en 2,9 m hoog, zodat de maximaal 
aanvaardbare concentratie niet overschreden wordt. 
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Stro wordt brandstof  
 
Ethanol is een vloeistof met een kookpunt van 78 °C, die kan worden gebruikt 
als brandstof. Ethanol kan via een aantal stappen uit stro worden gemaakt: 
 
stap 1 Een mengsel van gemalen stro en water wordt onder hoge druk gekookt. 

Daardoor komt uit het stro onder andere cellulose vrij. 
stap 2 Cellulose wordt met behulp van enzymen afgebroken tot glucose. 
stap 3 Glucose (C6H12O6) vergist tot ethanol (C2H6O) en koolstofdioxide. 
stap 4 Het volumepercentage ethanol in de ontstane oplossing wordt door 

middel van destillatie verhoogd. Hierdoor ontstaat vrijwel zuivere 
ethanol. 

 
Hieronder is het proces in een onvolledig schema weergegeven: 
 

 
naar: Wetenschap in Beeld 

 
 

1p 6 Welk soort mengsel wordt bij stap 1 gekookt? 
A emulsie 
B legering 
C oplossing 
D suspensie 
 

1p 7 Cellulose is een polymeer van glucose. Hoe kan deze glucose ook worden 
genoemd? 
A emulgator 
B monomeer 
C thermoharder 
D thermoplast 
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1p 8 Bij stap 2 wordt het enzym  
cellulase gebruikt.  
In de grafiek hiernaast is de  
invloed van de temperatuur op  
de werkzaamheid van dit enzym  
weergegeven.  
Bij welke temperatuur zal de  
reactie die optreedt bij stap 2  
het snelste verlopen? 
A T1 
B T2 
C T3 
D T4 
 

2p 9 Geef de vergelijking van de vergisting van glucose (stap 3). Hierbij is glucose de 
enige beginstof. 
 

1p 10 Wat is een triviale naam van ethanol? Gebruik BINAS-tabel 39. 
A aceton 
B ether 
C ethylalcohol 
D glycol 
 

1p 11 Hoe wordt de ethanol die in stap 4 ontstaat ook wel genoemd? 
A bezinksel 
B destillaat 
C filtraat 
D residu 
 

3p 12 Ethanol kan gebruikt worden als brandstof. 
 Geef de vergelijking voor de volledige verbranding van ethanol. 
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'Outdoor' water zuiveren 
 
Veilig drinkwater is niet vanzelfsprekend. In water van meertjes, beekjes en 
rivieren kunnen bacteriën, virussen en chemicaliën aanwezig zijn. Zelfs 
kraanwater is niet overal in de wereld drinkbaar. Verontreinigd water moet 
gezuiverd worden voordat het wordt gedronken.  
 
 

1p 13 Hoe wordt het water genoemd dat in meertjes, beekjes en rivieren aanwezig is? 
A bronwater 
B grondwater 
C oppervlaktewater 
D spoelwater 
 

2p 14 De Wereld Gezondheid Organisatie geeft advies over veilig drinkwater. 
 Leg uit waarom de toelaatbare concentratie van kwikionen in drinkwater 

laag zal zijn. Geef hierbij het nummer van de tabel uit BINAS  die je voor je 
antwoord hebt gebruikt. 

 
2p 15 De toelaatbare concentratie voor kwikionen in drinkwater is 0,001 mg/L. 

 Bereken hoeveel mg kwikionen maximaal in drie glazen drinkwater aanwezig 
mag zijn. Een glas bevat 200 mL drinkwater. 

 
 
Om bijvoorbeeld op vakantie, water te zuiveren van bacteriën en virussen kan 
de MIOX Purifier@ worden gebruikt. Deze 'Miox' is in buitensportwinkels te 
koop. Het apparaatje heeft het formaat van een grote viltstift en werkt op 
batterijen. De Miox maakt een vloeistof waarmee onzuiver water kan worden 
ontsmet. Het apparaatje bevat een zoutvat en een reactieruimte met daartussen 
een dun gaasje.   
 

 
 
 
 

1p 16 De vloeistof die de Miox maakt, bevat de opgeloste stof natriumhypochloriet. 
Deze stof bestaat uit natriumionen en hypochlorietionen (ClO–). 
Wat is de formule van natriumhypochloriet? 
A Na(ClO)2 
B Na2ClO 
C NaCl2O 
D NaClO 
 

reactieruimte    zoutvat 
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De handleiding geeft aan hoe de Miox moet worden gebruikt om water in een 
drinkfles te ontsmetten. Er staat onder andere de volgende informatie: 
a) Het zoutvat moet gevuld worden met keukenzout, de reactieruimte met 

water. Daarna goed schudden: in de reactieruimte ontstaat een oplossing 
van keukenzout. 

b) Houd de Miox rechtop, en schroef het zoutvat eraf. Zet daarna de Miox met 
de startknop aan. In korte tijd ontstaat in de reactieruimte de 
ontsmettingsvloeistof. Hierbij ontstaat ook een gas. 

c) Giet de inhoud van de reactieruimte bij het ongezuiverde water in de 
drinkfles. 

d) Test met het bijgeleverde teststrookje of genoeg ontsmettende stoffen 
aanwezig zijn. Als er niet genoeg zijn, maak dan extra ontsmettingsvloeistof 
en voeg die toe. Herhaal dit, totdat voldoende ontsmettende stoffen 
aanwezig zijn. 

e) Het water in de drinkfles kan niet meteen worden gedronken. Laat het water 
eerst enige tijd staan. De wachttijd is afhankelijk van de soort vervuiling. 

 
 

2p 17 Door de handeling van stap a lost een gedeelte van de zoutkorrels op. 
 Geef de vergelijking van het oplossen van het zout.  
 

1p 18 Als de Miox wordt aangezet treedt er een chemische reactie op (stap b). 
 Geef een bijbehorende waarneming.  
 

1p 19 Wat gebeurt er met de concentratie van de ontsmettende stoffen bij stap c? 
A De concentratie wordt kleiner. 
B De concentratie blijft gelijk. 
C De concentratie wordt groter. 
 
 
Op de website van de Miox staat het volgende: 
 
vraag: Als het water koud is moet ik dan langer wachten? 
antwoord: Nee, de genoemde wachttijden zijn geschikt voor uiterste 
omstandigheden, ook voor water met een temperatuur van 4 °C. 
 
 

1p 20 Waarom zou de wachttijd (stap e) mogelijk anders moeten zijn bij koud water ten 
opzichte van warm water voordat het water veilig te drinken is? 
A De vervuilende stoffen lossen beter op in koud water. 
B De ontsmettingsvloeistof lost beter op in koud water. 
C De ontsmetting gaat langzamer in koud water. 
D De ontsmetting gaat sneller in koud water. 
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Elektrische fiets 
 
 
Een artikel over elektrische fietsen is hieronder verkort weergegeven: 
 
Elektrische fietsen hebben een hulpmotor die extra kracht geeft als je fietst. 
Deze motor werkt op een oplaadbare accu. Sommige elektrische fietsen hebben 
een lithium-polymeer-accu, die wel tot duizend keer kan worden opgeladen. 
Elektrische fietsen worden door de producenten vaak als 'groen' en 
'klimaatneutraal' gepresenteerd. Tijdens het rijden verspreidt een elektrische 
fiets geen roet, zwavel of CO2. Wel is bij het opwekken van de elektriciteit 
waarmee de accu wordt opgeladen, (meestal) CO2 vrijgekomen. Maar ten 
opzichte van een scooter of een auto is de uitstoot van CO2 veroorzaakt door 
een elektrische fiets vele malen lager.
 

naar: de Volkskrant 
 
 

1p 21 Aan welk milieueffect draagt CO2 bij? 
A aantasting van de ozonlaag 
B broeikaseffect 
C waterverontreiniging 
D zure regen 
 

1p 22 Wat is de lading van een lithiumion? 
A 2– 
B 1– 
C 1+ 
D 2+ 
 

1p 23 Wat is een andere naam voor een polymeer? 
A cokes 
B kerosine 
C kunststof 
D ketelsteen 
 

1p 24 Geef de formule van roet. 
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In het artikel is informatie gegeven over de uitstoot van CO2 die wordt 

veroorzaakt door een elektrische fiets, een scooter en een auto. Deze informatie 
is in de tabel hieronder weergegeven. 
 

vervoersmiddel CO2 uitstoot in gram per kilometer 
elektrische fiets 4 

scooter 42 

auto  217 

 
 

2p 25 Een auto en een elektrische fiets starten allebei in het centrum van Utrecht.  
De auto rijdt 1,0 km.  
 Laat met een berekening zien tot welke plaats de elektrische fiets kan 

komen als de elektrische fiets evenveel CO2 uitstoot veroorzaakt als de 
auto. Gebruik voor je berekening de informatie uit bovenstaande tabel en de 
tekening hieronder. 

 

 
 
 
 

Utrecht
de Bilt

1 km

Limoges

868 km

AmsterdamHaarlem

Zeist

5 km

42 km54 km

10 km
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'Balletje-balletje' met erlenmeyers 
 
In het blad "Natuurwetenschap op school" staat een variant op het 'balletje-
balletje'-spel. Het is nu een chemisch spel. Het spel is gebaseerd op het verschil 
tussen kraanwater en gedestilleerd water. Kraanwater bevat veel soorten ionen. 
Gedestilleerd water kan uit kraanwater gemaakt worden met behulp van een 
destillatie-opstelling. 
 
 

1p 26 In welk onderdeel van de destillatie-opstelling (zie de 
tekening hiernaast) bevinden zich de meeste ionen als 
hiermee kraanwater wordt gedestilleerd?  
A I 
B II 
C III 
D IV 
 

1p 27 Welke faseovergang vindt plaats in onderdeel III?  
A condenseren 
B smelten 
C stollen 
D verdampen 
 
 
Het spel gaat als volgt:
Neem drie gelijke erlenmeyers van 150 mL. Vul twee erlenmeyers elk met 15 mL 1 
kraanwater en de derde erlenmeyer met 15 mL gedestilleerd water.  2 
Zet de erlenmeyers bij elkaar op een tafel. Vraag een leerling de erlenmeyer met 3 
het gedestilleerde water te blijven volgen. Laat de drie erlenmeyers dan heel 4 
snel veranderen van plaats. De leerling moet vervolgens raden in welke 5 
erlenmeyer het gedestilleerde water zit. Voeg aan de inhoud van de 6 
aangewezen erlenmeyer enkele druppels zilvernitraatoplossing toe.  7 
Als de leerling goed heeft geraden, blijft de inhoud van de erlenmeyer helder. 8 
Als fout is geraden, ontstaat een neerslag met de chloride ionen uit het 9 
kraanwater.10 
 
 

1p 28 Hoe wordt het soort mengsel genoemd dat in de aangewezen erlenmeyer is 
ontstaan als duidelijk is geworden dat de leerling goed geraden heeft? 
A emulsie 
B oplossing 
C schuim 
D suspensie 
 

3p 29 Wanneer fout geraden is, ontstaat een neerslag. 
 Geef de vergelijking van de vorming van het neerslag dat ontstaat als de 

erlenmeyer kraanwater bevat (regels 6 tot en met 10). Noteer daarbij ook de 
toestandsaanduidingen. 
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1p 30 In het artikel wordt gewaarschuwd dat men voorzichtig moet omgaan met 
zilvernitraat. Dit komt onder meer door een 'bijzonderheid' van zilvernitraat. 
 Welke bijzonderheid is dat? Gebruik BINAS-tabel 37. 
 
 
De docent vraagt de leerlingen een variant op het spel te bedenken. 
 
Kelsey verzint een variant met verschillende zoutoplossingen: 

• twee erlenmeyers met 15 mL bariumnitraat oplossing 
• één erlenmeyer met 15 mL loodnitraat oplossing 

Het is de bedoeling dat de oplossing met de loodionen in de gaten gehouden 
wordt. Voor de controle maakt ze gebruik van een andere zoutoplossing.  
 
 

2p 31 Geef de naam van een zoutoplossing die Kelsey als controle kan gebruiken. 
 
 
Nienke bedenkt een spel met een zuur en een base. 

• twee erlenmeyers gevuld met 15 mL zoutzuur 
• één erlenmeyer gevuld met 15 mL ammonia 

Bij deze variant moet de erlenmeyer met ammonia gevolgd worden.  
Voor de controle gebruikt ze broomthymolblauw als indicator. 
 
 

2p 32 Welke kleur zal de oplossing krijgen na het toevoegen van de indicator als de 
juiste erlenmeyer geraden is, en welke als verkeerd gekozen is? 
Noteer je antwoord als volgt: 
 
 kleur 
juiste erlenmeyer  
verkeerde erlenmeyer   
 
 

1p 33 Welke eigenschap van ammonia zal de juiste erlenmeyer kunnen verklappen bij 
de spelvariant van Nienke? 
A ammonia heeft een licht gele kleur 
B ammonia heeft een kenmerkende geur 
C ammonia is stroperig 
D ammonia is troebel 
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Waterstofperoxide  
 
Van zo'n 900 chemische stoffen is een veiligheidskaart opgenomen in het boek 
"Chemiekaarten". Hierop staan gegevens voor veilig werken. Waterstofperoxide 
(H2O2) heeft drie aparte kaarten: voor de volumepercentages 10%, 35% en 50%. 
Hieronder is een aantal gegevens uit deze drie kaarten samengevoegd. 
  

 
 

1p 34 Wat is de rationele naam van waterstofperoxide? 

A waterstofoxide 
B waterstof(II)oxide 
C diwaterstofdioxide 
D diwaterstofmono-oxide 
 

1p 35 Bereken de molecuulmassa van waterstofperoxide. 
 

1p 36 De ontleding van waterstofperoxide gaat sneller wanneer metaalionen aanwezig 
zijn. Welke van onderstaande soorten deeltjes is een metaalion? 
A C 
B Cl– 
C Fe 
D K+ 
 

Waterstofperoxide  10% 35% 50% 
 Kleurloze oplossing 

De stof ontleedt bij verhitting en bij contact met een ruw 
oppervlak onder vorming van zuurstof, dat 
brandbevorderend werkt. De oplossing kan in basisch 
milieu, vooral in aanwezigheid van metaalionen, heftig 
ontleden. 

Kookpunt °C 100 108 114 
Smeltpunt °C 0 -33 -50 
Dichtheid g/cm3 1,0 1,1 1,2 
 
Directe gevaren Eerste hulp 
Explosie: kans op explosie door ontleding  
Ogen: bijtend, roodheid, pijn, slecht zien Spoelen met veel water 
Opruiming Opslag 
Deskundige waarschuwen. Draag 
chemiepak en ademluchtmasker. Extra 
ventilatie. Met veel water wegspoelen. 

Gescheiden van brandbare stoffen 
en van sterke basen, 
koel en donker bewaren. 
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2p 37 Is de dichtheid van zuiver waterstofperoxide groter of kleiner dan van zuiver 
water? Geef een verklaring voor je antwoord. 
 

2p 38 Waterstofperoxide heeft een kookpunt van 150 °C. Daarom is het gebruik van 
het woord 'kookpunt' in de samengestelde veiligheidskaart op pagina 12 
eigenlijk onjuist. De gegeven temperatuurwaarden geven aan tot welke 
temperatuur de vloeistoffen zullen koken.  

 Welk woord had op de plaats van 'kookpunt' moeten staan? Geef een 
verklaring voor je antwoord. 

 
2p 39 Wanneer de waterstofperoxide-oplossing in de ogen komt, kan dit de ogen 

beschadigen. 
 Noem twee redenen waarom de in de tabel beschreven eerste hulp verdere 

beschadiging voorkomt. 
 

2p 40 Uit de informatie over de opslag van waterstofperoxide kan worden afgeleid dat 
waterstofperoxide kan ontleden door thermolyse en door fotolyse. 
 Noteer het deel van de informatie waaruit dat blijkt. 
Noteer je antwoord als volgt:  
thermolyse: … 
fotolyse: … 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Superzuur  
 
'Superzuren' zijn mengsels die extreem zuur zijn. Ze zijn veel zuurder dan 1 
geconcentreerd zwavelzuur. Bij een onderzoek naar superzuren werd een stukje 2 
kaarsvet in een superzuur gelegd. De volgende dag bleek dat het kaarsvet was 3 
'opgelost'.  Uit nader onderzoek bleek dat de kaarsvetmoleculen gekraakt 4 
waren. Sinds deze ontdekking worden superzuren gebruikt als katalysator voor 5 
het kraken van aardolie. Eén bepaald superzuur wordt gemaakt door BF3 met HF 6 
te laten reageren.  7 

 
naar: getting the jump of superacids 

 
 

1p 41 Wat is het kenmerk van een zuur? 
A een H+ afstaan 
B een H+ opnemen 
C een OH– afstaan 
D een OH– opnemen 
 

2p 42 Het woord 'opgelost' in regel 4 staat tussen aanhalingstekens omdat het 
kaarsvet niet echt was opgelost, maar had gereageerd. 
 Geef aan, met behulp van het begrip 'moleculen', wat het verschil is tussen 

het oplossen van een stof en het reageren van een stof.  
Noteer je antwoord als volgt: 
oplossen: … 
reageren: … 
 

1p 43 Tot welk soort stoffen behoort BF3? 
A halogenen 
B metalen 
C moleculaire stoffen 
D zouten 
 

2p 44 Bereken het massapercentage F in HF. 
 

1p 45 Kaarsvet wordt gemaakt uit aardolie. 
Uit welke fractie van de aardolie wordt kaarsvet gemaakt? 
A benzine 
B kerosine 
C nafta  
D zware destillaten 
 

2p 46 Bevat de reactor waarin aardolie wordt gekraakt, direct na het kraken nog 
superzuur? Licht je antwoord toe met een gegeven uit de tekst. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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dinsdag 19 juni
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 

 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 
twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Raket vliegt op water 

 
 
De NASA doet onderzoek naar een nieuwe energiebron voor het aandrijven van 1 

een raket. Hiervoor wordt een speciaal mengsel gebruikt dat voornamelijk 2 

bestaat uit zéér kleine aluminiumdeeltjes met een beetje water. Het heeft de 3 

naam Alice gekregen: Al-ice. Dit mengsel, dat de structuur heeft van tandpasta, 4 

wordt in een gietvorm gegoten en afgekoeld tot 30 graden onder nul (– 30 °C). 5 

Hierdoor ontstaat een vaste stof. De raketaandrijving berust op een reactie 6 

tussen aluminium en water, waarbij Al2O3 en waterstofgas ontstaan. Doordat de 7 

aluminium-deeltjes zo klein zijn verloopt deze reactie explosief.  8 

Het eerste testmodel bereikte een hoogte van 400 meter. 9 

 
 

1p 1 Hoe heet het soort mengsel dat bij kamertemperatuur "de structuur heeft van 
tandpasta" (regels 2 tot en met 5)? 
A emulsie 
B nevel 
C schuim 
D suspensie 
 

1p 2 Wat is de naam van de fase-overgang die wordt beschreven in de regels 5 en 6? 
A condenseren 
B smelten 
C stollen 
D verdampen 
 

1p 3 Geef de naam van de soort negatieve ionen in Al2O3. 
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De vergelijking van de reactie die in de regels 6 en 7 wordt beschreven is: 
 
2 Al  +  3 H2O    Al2O3  +  3 H2 
 
 

3p 4 Bereken hoeveel kg water minimaal reageert met 1,00 kg aluminium. 
 

1p 5 De reactiesnelheid hangt van verschillende factoren af.  
 Noem de factor die ervoor zorgt dat de reactie tussen aluminium en water 

zeer snel verloopt. 
 

2p 6 Alice wordt ook wel een 'brandstof' genoemd. 
 Leg uit of de reactie tussen aluminium en water een verbrandingsreactie is. 
 

1p 7 Geef aan hoe de naam Alice uit de beginstoffen van de reactie is afgeleid. 
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Snoep  

 
Een 'Sherbet fountain' is een soort snoep dat bestaat uit een wit poeder en een 
stuk drop. Het poeder bruist op de tong en geeft een sprankelend gevoel. De 
smaak van het poeder is zuur. 
De ingrediënten van het poeder zijn onder andere: 
 suiker (C12H22O11) 
 tarwemeel 
 citroenzuur 
 zuiveringszout 
 E-334 
 
 

1p 8 Suiker wordt ook wel een 'dubbele glucose' genoemd. Toch komt de formule van 
suiker niet overeen met de som van de formules van twee moleculen glucose.  
Hoeveel H en hoeveel O atomen heeft een molecuul suiker minder dan twee 
moleculen glucose? 
A 1 H atoom en 1 O atoom 
B 1 H atoom en 2 O atomen 
C 2 H atomen en 1 O atoom 
D 2 H atomen en 2 O atomen 
 

1p 9 Geef de rationele naam van zuiveringszout. 
 

2p 10 De formule van citroenzuur is: C6H8O7. 
 Bereken de molecuulmassa van citroenzuur. 
 

1p 11 Wat is de functie van E-334? 
A conserveermiddel 
B emulgeermiddel 
C smaakversterker 
D verdikkingsmiddel 
 
 
Linn onderzoekt het sprankelende effect van het poeder. Ze doet een spatelpunt 
van het poeder in een reageerbuis. Vervolgens voegt ze 2 mL water toe. Ze 
concludeert dat een suspensie en een gas ontstaan.  
 
 

2p 12 Geef twee waarnemingen die geleid kunnen hebben tot de conclusie van Linn. 
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Linn denkt dat het gas dat is ontstaan koolstofdioxide is. Met een eenvoudige 
proef kan ze dat aantonen. Ze gebruikt nu twee soorten glaswerk: 
glaswerk X (a) en een gaswasfles (b). Verder heeft ze nog een rubberstop met 
een glazen buisje er doorheen (c) en een rubberen slang (d). Linn maakt met 
deze vier onderdelen een opstelling. Daarna vult ze de gaswasfles met een 
oplossing waarmee ze koolstofdioxide kan aantonen. Tenslotte doet ze een 
beetje van het poeder in glaswerk X en voegt 2 mL water toe. 
 

a b c d  
 
 

1p 13 Geef de naam van glaswerk X (afbeelding a). 
 

2p 14 Maak een tekening van de opstelling die Linn heeft gemaakt. 
 

1p 15 Geef de naam van de oplossing waarmee Linn de gaswasfles heeft gevuld. 
 
 
Linn wil ook weten hoe de drop uit het snoep zijn specifieke smaak krijgt.  1 

Ze vindt op internet dat deze smaak wordt veroorzaakt door twee stoffen: 2 

salmiak (ammoniumchloride) en zoethoutwortel. 3 

De zoethoutwortel wordt klein gesneden en vervolgens gekookt met water.  4 

De vloeistof bevat dan de zoethoutsmaak. Deze vloeistof wordt gescheiden van 5 

de vaste stof en verwerkt in de drop.6 

 
 

2p 16 Geef de formule van ammoniumchloride.  
 

1p 17 Welke scheidingsmethoden worden beschreven in de regels 4 tot en met 6? 
A destilleren en adsorberen 
B destilleren en filtreren 
C extraheren en adsorberen 
D extraheren en filtreren 
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Antikalk 

 
Een stoomstrijkijzer geeft warmte en stoom. De stoom wordt op het strijkgoed 
geblazen. Daardoor gaat het strijken gemakkelijker. Sommige stoomstrijkijzers 
bevatten een 'antikalkstaafje' om ze tegen ongewenste ' kalkaanslag' te 
beschermen (afbeelding A). Een antikalkstaafje wordt tijdens het strijken 
geleidelijk bedekt met een witte 'aanslag', die voornamelijk uit CaCO3 bestaat. 
Het antikalkstaafje moet regelmatig worden gereinigd. Dit kan door het staafje 
een nacht in azijn te laten staan (afbeelding B). 
 

 

 
 

1p 18 Wat is de rationele naam van de witte aanslag op het staafje? 
A calciumcarbonaat 
B calciumfosfaat 
C calciumnitraat 
D calciumsulfaat 
 

1p 19 Azijn is een oplossing van azijnzuur in water. 
Wat is de notatie van azijn? 
A H+(aq)  +  Ac–(aq) 
B H+(aq)  +  Cl–(aq) 
C H+(aq)  +  NO3

–(aq) 
D 2 H+(aq)  +  SO4

2–(aq) 
 
 
In de rubriek 'Vragen die knagen' van het blad Intermediair staan vragen van 
lezers die door andere lezers worden beantwoord. Hieronder staat zo'n vraag 
met een gedeelte van een (opmerkelijk) antwoord: 
 

Vraag:  In sommige stoomstrijkijzers zit een antikalkstaafje. Hoe komt het dat 

de kalk uit het leidingwater bij voorkeur op dit staafje neerslaat? 

 

Antwoord: Calciumionen in water reageren gemakkelijk met andere stoffen in het 

water, waardoor een witte neerslag ontstaat. Deze neerslag komt normaal op de 

wanden van het reservoir terecht. 

Het antikalkstaafje wordt negatief geladen en trekt daardoor de calciumionen aan. 

Er treedt een reactie op waarbij een witte aanslag op het staafje ontstaat.  

 

 naar: www.intermediair.nl
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1p 20 In het antwoord op de vraag wordt gesteld dat het staafje calciumionen aantrekt. 
 Geef aan welk kenmerk van de calciumionen deze aantrekking zou kunnen 

verklaren. 
 

1p 21 Een andere lezer schreef dat het staafje minder vaak hoeft te worden gereinigd 
als het stoomstrijkijzer wordt gevuld met regenwater in plaats van leidingwater. 
 Geef hiervoor een argument. 
 
 
Er bestaan ook stoomstrijkijzers die 'antikalk-1 

cassettes' in plaats van antikalkstaafjes 2 

gebruiken. Zo'n cassette (nummer 1 in de 3 

figuur hiernaast) is gevuld met 4 

kunstharskorrels. De korrels uit deze 5 

cassette nemen calciumionen uit het water 6 

op. In plaats daarvan worden andere ionen 7 

in het water gebracht. Die ionen mogen bij 8 

stoomstrijkijzers geen natriumionen zijn. De 9 

stoomgaatjes kunnen dan namelijk tijdens 10 

het gebruik verstopt raken. Daarom worden antikalkcassettes gebruikt die 11 

waterstofionen afgeven. Bij het verhitten reageren de waterstofionen met 12 

CO3
2– ionen tot watermoleculen en CO2 moleculen.13 

 
 

1p 22 Door de kunstharskorrels wordt het water in het strijkijzer onthard. 
 Hoe wordt deze onthardingsmethode ook wel genoemd? 
 

2p 23 In de gebruiksaanwijzing van dit stoomstrijkijzer staat dat de antikalk-cassette 
ongeveer eens in de drie tot zes maanden moet worden vervangen.  
 Noem twee oorzaken voor het feit dat de cassette, bij normaal gebruik, toch 

niet altijd even lang kan worden gebruikt. 
 

1p 24 Hoe heet het proces waardoor de gaatjes van het stoomstrijkijzer verstopt raken 
(regel 9 tot en met 11)?  
A condenseren 
B etsen 
C indampen 
D sublimeren 
 

2p 25 Geef de vergelijking van de reactie tussen waterstofionen en CO3
2– ionen (regels 

12 en 13).  
 

Pagina: 269Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 GT-0174-a-12-2-o 8 lees verder ►►►

Brand 

 
2p 26 Voor een brand moet aan drie voorwaarden zijn voldaan. Deze drie voorwaarden 

kunnen in een zogenoemde branddriehoek worden weergegeven: 
 

zu
ur

st
of

...

...

 
 
In bovenstaande figuur is één voorwaarde in de branddriehoek opgenomen, 
namelijk zuurstof. 
 Geef de twee andere voorwaarden. 
 

1p 27 Bij een brand treedt vaak onvolledige verbranding op. Dat is te zien aan de gele 
kleur van de vlammen. 
Welk verbrandingsproduct veroorzaakt deze kleur? 
A koolstof  
B koolstofdioxide 
C koolstofmono-oxide 
D water 
 

2p 28 Vlammen zijn verschijnselen die zich bij een brand kunnen voordoen. 
 Geef nog twee verschijnselen die zich bij een brand kunnen voordoen. 
 
 

Vlamvertragers 

 
In het materiaal van veel voorwerpen zijn vlamvertragers aangebracht. Denk 
daarbij aan televisies, kleding, gordijnen en dergelijke. Er bestaan ruim 
tweehonderd verschillende vlamvertragers. Het principe van vlamvertragers is 
eenvoudig: ze verhinderen vuur of vertragen de verspreiding ervan. Zonder deze 
bescherming zou de schade bij branden veel groter zijn. Er is ook een nadeel: 
vlamvertragers zijn vaak schadelijk voor mens en milieu. 
 
Een voorbeeld van een vlamvertrager is aluminiumhydroxide, Al(OH)3. Deze stof 
wordt gemengd met het brandbare materiaal. Als een brand plaatsvindt, treedt 
een reactie op waarbij waterdamp ontstaat. De vergelijking van deze reactie 
staat hieronder onvolledig weergegeven: 
 
 … Al(OH)3(s)    Al2O3(s)  +   … H2O(g) 
 
Twee coëfficiënten ontbreken. 
 
 

1p 29 Neem bovenstaande reactievergelijking over en maak deze kloppend. 
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1p 30 Leg uit waarom de ontstane waterdamp de zuurstof zal verdrijven. 
 
 
Uit broomverbindingen die als vlamvertrager worden gebruikt, ontstaan bij een 
brand broomatomen. Deze reageren met zuurstof, waardoor de brand minder 
groot wordt.  
 
 

3p 31 Een broomverbinding die als vlamvertrager wordt gebruikt, heeft de formule 
C15H12Br4O. 
 Bereken het massapercentage broom in deze verbinding. 
 

1p 32 Broom behoort tot een groep van elementen in het Periodiek Systeem met 
overeenkomstige chemische eigenschappen. 
Wat is de naam van die groep van elementen? 
A edelgassen 
B halogenen 
C metalen 
D niet-metalen 
 
 
Een nadeel van veel broomverbindingen is dat ze giftig zijn en zich in het milieu 
kunnen verspreiden. Onderzoekers hebben daarom nieuwe broomverbindingen 
ontwikkeld, die vergelijkbaar zijn met plastics (kunststoffen). Ze zijn slecht 
oplosbaar in water. Hierdoor komen ze minder gemakkelijk uit de materialen vrij 
(door bijvoorbeeld regen). De verspreiding neemt daardoor af. 
 
 

1p 33 Welk soort proces is het vormen van plastics? 
A destillatie 
B kraken 
C neutralisatie 
D polymerisatie 
 
 
Uit stikstofverbindingen die als brandvertrager worden gebruikt, ontstaan bij een 
brand gasvormige stikstofoxiden. Daardoor wordt de zuurstoftoevoer naar de 
brand afgesloten. Stikstofoxiden zijn slecht voor het milieu: ze hebben hetzelfde 
effect op het milieu als zwaveldioxide. 
 
 

1p 34 Welk effect hebben zowel stikstofoxiden als zwaveldioxide op het milieu? 
A aantasting ozonlaag 
B broeikaseffect 
C zure regen 
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Glorix O2®  

 

Er zijn verschillende soorten schoonmaakmiddelen van het merk Glorix® te 1 

verkrijgen. Al deze schoonmaakmiddelen hebben zowel een blekende als een 2 

desinfecterende werking, maar op een verschillende manier. Zo bevat de  3 

Glorix Original® een chloorverbinding om te bleken, terwijl dat bij Glorix O2® een 4 

stof met de formule H2O2 is. H2O2 ontleedt onder invloed van licht. Hierop is de 5 

blekende werking gebaseerd. 6 

 
Op het etiket van een fles Glorix O2® staat onder andere de volgende informatie: 7 

 
GLORIX O2 MET ACTIEVE ZUURSTOF FORMULE 8 

GEEN BLEEKVLEKKEN, GEEN BLEEKGEUR 9 

 
Irriterend voor de ogen en de huid. 10 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 11 

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen 12 

en deskundig medisch advies inwinnen. 13 

 
 

1p 35 Welk type reactie is de ontleding van H2O2? 
A elektrolyse 
B fotolyse 
C thermolyse 
 

2p 36 Bij de ontleding van H2O2 ontstaan water en zuurstof. 
 Geef de reactievergelijking van de ontleding van H2O2. 
 

1p 37 In een fles Glorix O2® van 750 mL zit maximaal 5,0 volumeprocent H2O2. 
 Bereken hoeveel mL H2O2 een fles Glorix O2® maximaal bevat. 
 

1p 38 Welk pictogram past bij de informatie in de regels 8 tot en met 13? 
 

 
pictogram 1    pictogram 2  pictogram 3   pictogram 4 
 
A pictogram 1 
B pictogram 2 
C pictogram 3 
D pictogram 4 
 
.
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Paul heeft Glorix O2® vergeleken met Glorix Original®. Hij heeft van beide 
vloeistoffen de pH gemeten. De waarden staan in onderstaande tabel: 
 

 pH 

Glorix O2® 10 

Glorix Original® 14 

 
 

2p 39 Wat heeft Paul gebruikt voor zijn pH meting: rode en blauwe lakmoespapiertjes 
of universeelindicatorpapier? Geef een verklaring voor je antwoord. 
 

1p 40 Uit de gemeten pH's valt af te leiden dat beide schoonmaakmiddelen ook nog 
een andere werking kunnen hebben. Welke werking is dat? 
A etsende werking 
B ontkalkende werking 
C ontvettende werking 
 
Vervolgens onderzoekt Paul of de schoonmaakmiddelen bleekvlekken maken. 
Hij neemt vier lapjes van dezelfde donkere stof.  
Op twee lapjes (lapjes 1 en 2) druppelt hij 1 mL Glorix Original®;  
op de andere twee lapjes (lapjes 3 en 4) druppelt hij 1 mL Glorix O2®.  
Na 5 minuten spoelt hij de lapjes 1 en 3 uit.  
Na 15 minuten spoelt hij de lapjes 2 en 4 uit. 
Paul zet alles in een tabel: 
 

lapje 1 Glorix Original®   5 min inwerken 

lapje 2 Glorix Original® 15 min inwerken 

lapje 3 Glorix O2   5 min inwerken 

lapje 4 Glorix O2 15 min inwerken 

 
Hij droogt de lapjes en fotografeert ze daarna. Deze foto's zijn hieronder in 
willekeurige volgorde weergegeven: 
 

 
 
Paul komt tot de conclusie dat de informatie op het etiket van een fles 
Glorix O2® (regels 8 tot en met 13 op bladzijde 10) klopt. 
 
 

1p 41 Bij welk lapje hoort foto a ? 
A lapje 1 
B lapje 2 
C lapje 3 
D lapje 4 
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In 2008 verscheen het volgende bericht in de krant: 
 
Veiligheidswaarschuwing! 
Unilever Benelux waarschuwt consumenten voor een mogelijk 
kwaliteitsprobleem. Uit intern onderzoek is gebleken dat een beperkt aantal 
flessen Glorix O2® een te hoge concentratie waterstofperoxide bevat. Dit kan, 
wanneer het product in aanraking komt met de huid, leiden tot ernstige 
huidirritatie en beschadiging van uw kleding. 
Om te voorkomen dat u risico loopt, adviseren wij u deze flessen Glorix O2® te 
behandelen als 'klein chemisch afval' (KCA). 
 
 naar: Metro 
 
 

1p 42 Wat moet de consument volgens Binas met zo'n 'verkeerde' fles Glorix O2® 
doen?  
 

1p 43 Iemand heeft de krant niet gelezen en gebruikt toch de inhoud van een 
'verkeerde' fles Glorix O2® om schoon te maken.  
Wat kan dan worden gezegd over de benodigde inwerktijd van dit 
schoonmaakmiddel in vergelijking met de benodigde inwerktijd van de Glorix 
O2® uit een 'goede' fles? 
A De inwerktijd van de 'verkeerde' is korter dan van 'goede' Glorix O2®. 
B De inwerktijd van 'verkeerde' is even lang als van 'goede' Glorix O2®. 
C De inwerktijd van 'verkeerde' is langer dan van 'goede' Glorix O2®. 
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Proefjes.nl 

 
 
Op de site www.proefjes.nl is onder andere de volgende proef te vinden: 
 
azijnmunt 
Munten gebruik je om mee te betalen. Maar het metaal van een munt kun je ook 
gebruiken om proefjes mee te doen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een munt 
van 10 eurocent in een schaaltje azijn legt? 
 
Stappen: 
1. Leg de munt in een glazen schaaltje. 
2. Doe twee eetlepels azijn in het schaaltje. 
3. Wacht totdat de vloeistof is verdampt. 
4. Kijk naar het schaaltje: wat is er gebeurd? 
 
 naar: www.proefjes.nl 
 
 

1p 44 Een 10 eurocent munt is gemaakt van een mengsel van koper en andere 
metalen. 
Hoe heet dit mengsel?  
A brons 
B duraluminium 
C messing 
D nordic gold 
 
 
Melissa en Farrokh voeren de proef uit met kleurloze schoonmaakazijn. De 
volgende dag zien ze dat de vloeistof een kleur heeft gekregen. Melissa 
concludeert dat een oplossing is ontstaan die koperionen bevat. 
 
 

1p 45 Welke kleur heeft de vloeistof gekregen?  
A blauw 
B geel 
C oranje 
D rood 
 

1p 46 Leg uit dat er sprake is van een chemische reactie. 
 

1p 47 Geef aan waarom de ontstane oplossing stroom zal kunnen geleiden. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Na een week is de vloeistof verdampt en zijn er gekleurde kristallen op de munt 
en de bodem van het schaaltje gevormd. 
 
 

1p 48 Hoe kunnen deze processen, die in het schaaltje hebben plaatsgevonden, 
worden weergegeven? 
A (s)  (l) en (aq)  (s) 
B (s)  (l) en (l)  (s)  
C (l)  (g) en (aq)  (s) 
D (l)  (g) en (g)  (s) 
 
 
Een week wachten vinden ze erg lang. Melissa probeert iets anders. Ze doet de 
proef nog eens. Na een dag verwarmt ze voorzichtig het schaaltje met de munt 
en het schoonmaakazijn zodat de vloeistof gaat koken. Binnen een paar minuten 
zijn de gekleurde kristallen gevormd. 
 
 

1p 49 Welk van onderstaande diagrammen geeft de verandering van de temperatuur 
van de vloeistof weer, wanneer Melissa het schaaltje met inhoud verwarmt? 
 

diagram 1

temp

tijd
diagram 2

temp

tijd
diagram 3

temp

tijd
diagram 4

temp

tijd

 
 
A diagram 1 
B diagram 2 
C diagram 3 
D diagram 4 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2011 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 
 
Achter dit examen is een erratum opgenomen en achter het correctievoorschrift is een aanvulling
op het correctievoorschrift opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 17 mei

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Chemische geesten 
 
In de tijd van de alchemisten werden gassen soms aangeduid met het woord 
'geest'. Het was duidelijk dat er iets ontsnapte of aanwezig was, maar het 'iets' 
was niet te zien. In sommige oudere benamingen van stoffen komt de term 
geest nog steeds voor: 
− geest van zout 
− geest van salmiak 
− wijngeest 
− houtgeest 
 
De 'geest van zout' ontwijkt, wanneer keukenzout reageert met zwavelzuur.  
De chemische naam van de 'geest van zout' is waterstofchloride. 
 
De 'geest van salmiak' ontsnapt wanneer salmiak sterk wordt verhit: er ontstaat 
ammoniak. De 'geest van zout' en de 'geest van salmiak' zijn beide oplosbaar in 
water. 
 
 

1p 1 Uit welk soort deeltjes bestaat keukenzout? 
A atomen 
B ionen 
C moleculen 
 

1p 2 Geef de naam van de oplossing van 'de geest van zout' in water. 
 

1p 3 De 'geest van salmiak' is giftig bij inademen. 
Wat is de MAC-waarde van deze stof in mg per dm3? 
A 1,8 mg per dm3 
B 1,8·10–1 mg per dm3 
C 1,8·10–2 mg per dm3 
D 1,8·10–3 mg per dm3 
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1p 4 Waarvoor kan een oplossing van ammoniak worden gebruikt?  
A etsen 
B ontkalken 
C ontvetten 
 
 
Wijngeest en houtgeest zijn bij kamertemperatuur geen gassen, maar 
vloeistoffen. Wijngeest wordt ook wel 'spiritus' (het Latijnse woord voor geest) 
genoemd. De naam spiritus wordt nog steeds gebruikt voor het aanduiden van 
alcohol (ethanol). Maar let op: wat in de winkel verkocht wordt met de naam 
spiritus, is een mengsel van vooral alcohol met water en een beetje methanol 
(CH4O). Methanol is zeer giftig en werd vroeger 'houtgeest' genoemd.  
 
 

1p 5 Geef de formule van alcohol. 
 

1p 6 Wat is volgens de tabel uit Binas het 'meest opmerkelijke gevaaraspect' van 
alcohol?  
 

1p 7 Blauw en rood lakmoespapier verkleuren niet in een oplossing van alcohol. 
Welke kleur heeft thymolblauw in een oplossing van alcohol?  
A blauw 
B geel 
C groen 
D rood 
 

1p 8 Tot welke soort stoffen behoort houtgeest? 
A atomaire stoffen 
B moleculaire stoffen 
C zouten 
 

1p 9 Welk pictogram staat op een fles met methanol? 
 

pictogram 2pictogram 1 pictogram 3 pictogram 4  
 
A pictogram 1  
B pictogram 2  
C pictogram 3  
D pictogram 4 
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Recycling in een spaceshuttle  
 
In een spaceshuttle leven astronauten in een gesloten ruimte. Zuurstof raakt dan 1 
snel op en de concentratie koolstofdioxide stijgt. Koolstofdioxide is bij een hoge 2 
concentratie giftig. De MAC-waarde van koolstofdioxide is 9 mg per L.  3 
Behalve zuurstof is ook water nodig in een spaceshuttle. Om te voorkomen dat 4 
grote hoeveelheden zuurstof en water moeten worden meegenomen, worden het 5 
uitgeademde koolstofdioxide en het gebruikte water gerecycled. 6 
 

3p 10 Laat aan de hand van een berekening zien dat de concentratie van CO2 in één 
liter uitgeademde lucht hoger is dan de MAC-waarde (regel 3).  
Maak bij de berekening gebruik van de volgende gegevens: 
− uitgeademde lucht bevat 3,9 volumeprocent koolstofdioxide 
− de massa van 1 L CO2 is 1,80 g 
 
 
In de spaceshuttle wordt koolstofdioxide via drie reactoren omgezet tot onder 
andere zuurstof. Dit proces is hieronder schematisch weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het koolstofdioxide uit de leefruimte wordt in reactor I met waterstof gemengd 
en verhit. Hierbij ontstaan twee reactieproducten. In reactor II wordt CH4 door 
verhitting ontleed tot twee stoffen, die zijn aangegeven met de letters Y en Z.  
In reactor III wordt water omgezet tot H2 en O2. Het H2 wordt hergebruikt in 
reactor I. Het O2 wordt in de leefruimte hergebruikt. 
 
 

3p 11 Geef de vergelijking van de reactie die plaatsvindt in reactor I. 
 

1p 12 Welk soort ontleding vindt plaats in reactor II? 
A elektrolyse 
B fotolyse 
C thermolyse 
 

2p 13 Geef de formules van Y en Z.  
Noteer je antwoord als volgt: 
Y = … 
Z = … 
 

1p 14 Waarvoor wordt het O2 in de leefruimte gebruikt?

leefruimte
spaceshuttle

reactor III

reactor I reactor II

H2

H2O

O2

Z

Y

H2

CO2 CH4
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Drinkwater wordt gemaakt door waterdamp (dat is ontstaan door ademen en 
zweten), urine en douchewater te recyclen. Het 'waterrecyclingcentrum' bestaat 
uit twee ruimtes: ruimte A en ruimte B. 
In ruimte A wordt de urine gedestilleerd.  
In ruimte B wordt gecondenseerde waterdamp en douchewater ontdaan van 
vaste deeltjes, zoals haren, huidschilfers en stofdeeltjes.  
Het water uit beide ruimtes wordt daarna verder verwerkt tot drinkwater.  
 
 

2p 15 Urine bevat onder andere water en opgeloste zouten. 
 Neem onderstaande tabel over en zet de volgende begrippen op de juiste 

plaats: water, zouten, hoog en laag. 
 
 Stof(fen) Kookpunt 
Destillaat   
Residu   
 
 
In de grafiek hieronder is het verband weergegeven tussen het kookpunt van 
water en de luchtdruk. 
 

10

1

0.1

0.01

0.001
0 20 40 60 80 100 120

druk (bar)

temperatuur (  C) 
 
 naar: www.wikipedia.nl 
 

2p 16 Op de aarde heerst een gemiddelde luchtdruk van 1 bar. In de spaceshuttle is 
de luchtdruk lager. 

 Leg uit met behulp van de grafiek of er in de spaceshuttle meer of minder 
warmte nodig is dan op aarde om de urine te destilleren. 

 
1p 17 Met welke scheidingsmethode kan het water worden verkregen in ruimte B?  

A adsorberen 
B extraheren 
C filtreren 
D indampen 
 

1p 18 Veel mensen vinden het een vies idee: drinkwater uit urine en afvalwater. 
Volgens een woordvoerder van NASA 'consumeren alle mensen gerecycled 
water'. 

 Leg uit dat alle mensen gerecycled water drinken. 
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(Blus)schuim maken  
 
Een brand kan soms worden bestreden met schuim.  
Aart, Lars en Liesbeth, krijgen de opdracht om blusschuim te maken. Ieder 
mengt in een maatcilinder van 100 mL enkele stoffen met wat afwasmiddel. Ze 
gebruiken ieder andere stoffen. Bij elke reactie ontstaat een gas, waardoor het 
schuim wordt gevormd. 
 
 

1p 19 Wat is schuim? 
A een vloeistof, fijn verdeeld in een gas 
B een gas, fijn verdeeld in een vloeistof 
C vaste deeltjes, fijn verdeeld in een gas 
 

1p 20 Schuim en water zijn middelen om een brand te blussen. 
 Noem nog een ander blusmiddel. 

 
1p 21 Waarop berust de blussende werking van schuim voornamelijk? 

A afkoelen tot onder de ontbrandingstemperatuur 
B afsluiten van de brandstoftoevoer 
C afsluiten van de zuurstoftoevoer 
 
 
Aart gebruikt brokjes marmer en een oplossing van salpeterzuur. Het zuur is 
hierbij in overmaat aanwezig. Bij deze reactie ontstaat het gas koolstofdioxide. 
 
 

1p 22 Wat is de notatie van een oplossing van salpeterzuur? 
A H+  +  Ac– 
B H+  +  Cl– 
C H+  +  NO3

– 
D 2H+  +  SO4

2– 
 

2p 23 Liesbeth zegt dat Aart meer gas krijgt als hij de brokjes marmer eerst kleiner 
maakt.  

 Leg uit of Liesbeth gelijk heeft. 
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Lars gebruikt bruinsteen en een oplossing van een stof met de formule H2O2. 
Hierbij is bruinsteen een katalysator. De vergelijking van de reactie die optreedt, 
is hieronder onvolledig weergegeven. De coëfficiënten ontbreken. 
 
…  H2O2  →  O2  +  …  H2O         (reactie 1) 
 
 

1p 24 Geef de naam van H2O2.  
 

1p 25 Welk getal staat voor H2O2 als de reactievergelijking kloppend is gemaakt? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p 26 Leg uit waarom de katalysator (bruinsteen) niet in de vergelijking van reactie 1 
staat. 
 
 
Liesbeth voert haar opdracht uit met magnesiumlint en zoutzuur.  
De vergelijking van de reactie die optreedt, is hieronder weergegeven. 
 
Mg  +  2 H+  →  Mg2+  +  H2         (reactie 2) 
 
 

2p 27 Leg uit of reactie 2 een zuur-basereactie is. 
 

3p 28 Bereken hoeveel mg magnesium Liesbeth nodig heeft om 90 mL schuim te 
krijgen. Ga ervan uit dat: 
− 1 mL gas overeenkomt met 1 mL schuim 
− 1 mL H2 een massa heeft van 0,082 mg 
 

1p 29 Nadat ze voldoende schuim heeft gemaakt, gaat Liesbeth haar schuim testen. 
Zodra zij het schuim over een brandende kaars schept, gaat de kaars uit. 
Liesbeth doet daarbij nog een andere waarneming. De docent zegt dat het soort 
schuim dat Liesbeth heeft gemaakt, daarom niet geschikt is als blusmiddel.  

 Noem een andere waarneming die Liesbeth doet, wanneer het gas van het 
schuim met de vlam in contact komt. 

 
2p 30 Leg uit of het schuim dat Aart en Lars gemaakt hebben, geschikt of ongeschikt 

is als blusmiddel. 
Noteer je antwoord als volgt: 
Het schuim van Aart is …, want … 
Het schuim van Lars is …, want … 
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Stoomstrijkijzer 
 
Een stoomstrijkijzer bevat een ruimte die met water wordt gevuld. Door de 
warmte van het verwarmingselement verdampt het water. De stoom wordt door 
kleine gaatjes in de strijkzool in het textiel geperst. Hierdoor gaat het strijken 
gemakkelijker. 
Hieronder is een stoomstrijkijzer getekend. In de tekening zijn de stoomgaatjes 
in de strijkzool (nr. 4) goed zichtbaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke onderdelen: 
1 Schuifje voor het vullen van het waterreservoir. 
2 Stoomregelaar.  
3 Temperatuurregelaar.  
4 Strijkzool met stoomgaatjes. 
 
In de handleiding wordt aangegeven dat wanneer het kraanwater een hoog 
gehalte aan calciumionen heeft, dit kraanwater moet worden gemengd met 
gedemineraliseerd water in de volgende verhouding: 50% kraanwater, 
50% gedemineraliseerd water. 
 

1p 31 Hoe wordt kraanwater met een hoog gehalte aan calciumionen genoemd? 
 

1p 32 Een gebruiker mengt 500 mL kraanwater met een hoog gehalte aan 
calciumionen volgens de aanwijzing in de handleiding. 
Wordt het aantal calciumionen per liter hierdoor lager, hoger of blijft het gelijk?  
A lager 
B hoger 
C gelijk 
 

1p 33 In Limburg bevat het kraanwater niet alleen veel calciumionen, maar ook vrij 
veel magnesiumionen.  
Wat is de formule van magnesiumionen? 
A Mg 
B Mg2+ 
C Mn 
D Mn2+  
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Door de warmte van het strijkijzer ontstaan carbonaationen in het kraanwater. 
De calciumionen kunnen reageren met deze carbonaationen. Hierdoor wordt 
kalkaanslag gevormd. Kalkaanslag is een triviale naam voor calciumcarbonaat 
(CaCO3). 
 
 

2p 34 Geef de vergelijking van de vorming van kalkaanslag. Geef ook de 
toestandsaanduidingen. 
 

1p 35 Wat is een andere triviale naam voor kalkaanslag? 
A kalkzeep 
B ketelsteen 
C ongebluste kalk 
D soda 
 
 
In de gebruiksaanwijzing worden aanwijzingen gegeven over de instelling van de 
temperatuurregelaar en de stoomregelaar voor het strijken van textiel. 
 
 

WEEFSELS

LINNEN MAX
KATOEN
WOL
ZIJDE
SYNTHETISCHE STOFFEN
Polyester, Acetaat,
Acryl, Polyamide

Gekleurde stoomzone. Buiten deze gekleurde zone geen stoom gebruiken.

STAND VAN DE
TEMPERATUURREGELAAR

STAND VAN DE
STOOMREGELAAR

Synth

MinSil
k

So
ie

Cott
on

Coto
n

Linen Lin

 
 
 
 

2p 36 Leg uit met behulp van bovenstaande tabel bij welk weefsel het snelst 
kalkaanslag wordt gevormd.  
 

1p 37 In een stoomstrijkijzer is kalkaanslag ongewenst. 
 Geef een nadeel van kalkaanslag in een stoomstrijkijzer. 
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Soldeer(tin) 
 
Solderen is een techniek om metalen onderdelen met elkaar te verbinden. 1 
Hiervoor wordt een legering gebruikt, die tijdens het solderen vloeibaar gemaakt 2 
wordt. Soldeertin ('soldeer') is zo'n legering. Soldeer bestaat voor een groot deel 3 
uit tin.4 
 
 

1p 38 Wat is het symbool van tin? 
A Si 
B Sn  
C Te 
D Ti 
 

1p 39 Een hoeveelheid van 250 gram soldeer bevat 100 gram tin. Wat is het 
massapercentage tin in soldeer? 
A 0,25% 
B 0,40% 
C 25% 
D 40% 
 

1p 40 Wat is het andere bestanddeel van soldeer? Gebruik hierbij een tabel uit Binas. 
A koper 
B kwik 
C lood 
D zink 
 

1p 41 Welk proces wordt in regel 2 beschreven? 
A ontleden 
B oplossen 
C smelten 
D verbranden 
 

1p 42 Soldeer wordt onder andere gebruikt om stroomdraden met elkaar te verbinden. 
 Welke stofeigenschap moet soldeer dus zeker hebben? 

 
2p 43 Bij solderen ontstaan giftige dampen. Hiertegen kunnen veiligheidsmaatregelen 

worden genomen. In de onderstaande tabel staan zes veiligheidsmaatregelen. 
 
a Een mondkapje dragen. 
b In de zuurkast werken. 
c Een labjas dragen. 

d Ventileren.  
e Lange haren in een staart binden.  
f Een veiligheidsbril dragen. 

 
 Noteer de letters van de maatregelen die beschermen tegen de inademing 

van giftige dampen. 
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Knal 
 
Een aflevering van het tv-programma 'Brainiac' gaat over de metalen uit groep 1 
van het periodiek systeem. Eerst laat de presentator de reacties van lithium, 
natrium en kalium met water zien.  
Daarna begint het echte werk: 2 gram rubidium wordt toegevoegd aan een 
laagje water in een groot bad. Na enkele seconden volgt een heftige explosie 
die het water uit het bad laat spatten. In het bad zijn grote gaten ontstaan.  
De reactie die is opgetreden, is hieronder weergeven: 
 
2 Rb  +  2 H2O  →  2 Rb+  +  2 OH–  +  H2  
 
Vervolgens wordt hetzelfde experiment uitgevoerd met cesium. De explosie is 
nog heftiger waarbij het water én het bad de lucht in vliegen. Het bad valt in een 
aantal stukken weer op de grond. 
 
 

2p 44 Bereken hoeveel gram water reageert met 2 gram rubidium. Gebruik hierbij 
Binas-tabel 31. 
 

2p 45 Uit de reactievergelijking is af te leiden dat er een zoutoplossing ontstaat.  
 Geef de naam van het zout in deze zoutoplossing. 

 
1p 46 Wat is de pH van de oplossing die ontstaat bij de reactie van rubidium en water? 

A kleiner dan 7 
B gelijk aan 7 
C groter dan 7 
 

2p 47 Het ontstane waterstof reageert explosief met zuurstof tot water.  
 Geef de vergelijking van deze reactie. 

 
 
De presentator zegt aan het einde van de uitzending dat hij dit experiment niet 
met francium mocht uitvoeren. Francium heeft atoomnummer 87 en staat in het 
periodiek systeem in dezelfde groep als cesium.  
Het periodiek systeem is in Binas-tabel 31 dus niet volledig afgebeeld. 
 
 

1p 48 Leg uit, met behulp van het periodiek systeem, welk effect kan worden verwacht 
wanneer het experiment wordt uitgevoerd met francium. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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erratumblad 2011-1 
 

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen natuur- en  scheikunde 2 GL en TL vmbo op dinsdag 17 mei, 
aanvang 13.30 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze 
mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de 
kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 3, moet vraag 9 worden overgeslagen. 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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 GT-0174-a-11-2-o 1 

Examen VMBO-GL en TL 

2011 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Grijze en groene stroom 
 
 
Elektriciteitscentrales in Nederland gebruiken meestal fossiele brandstoffen, 1 
zoals steenkool en aardolie, voor de productie van elektrische stroom. De 2 
stroom die op deze manier wordt gemaakt, noemt men grijze stroom. Behalve 3 
steenkool en aardolie kan in elektriciteitscentrales ook gebruik gemaakt worden 4 
van een andere fossiele brandstof. 5 
 
 

1p 1 Geef de naam van een andere fossiele brandstof dan steenkool en aardolie. 
 
 
Een nadeel van het gebruik van fossiele brandstoffen is dat de hoeveelheid 6 
koolstofdioxide in de atmosfeer toeneemt. Daarom is men op zoek gegaan naar 7 
andere manieren om stroom op te wekken. Eén van de mogelijkheden is 8 
bijvoorbeeld het gebruik van hout. Door verhitting in een reactor wordt het hout 9 
ontleed. Hierbij ontstaat een brandbaar gasmengsel. Dit gasmengsel wordt in de 10 
elektriciteitscentrale verbrand. Stroom die op deze manier gemaakt wordt, 11 
noemt men groene stroom.12 
 
 

1p 2 Welke soort ontledingsreactie vindt plaats in de reactor (regels 9 en 10)? 
A elektrolyse 
B fotolyse 
C thermolyse 
 

1p 3 In de reactor (regel 9) mag geen lucht worden aangevoerd.  
 Geef de reden waarom geen lucht in de reactor mag worden aangevoerd. 
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1p 4 Het gasmengsel dat uit de reactor komt (regel 10) bestaat voornamelijk uit 
koolstofdioxide, koolstofmono-oxide, methaan (CH4) en waterstof.  
Welk van deze vier gassen is niet brandbaar? 
A koolstofdioxide 
B koolstofmono-oxide 
C methaan 
D waterstof 
 
 
Bij de verbranding van het gasmengsel in de elektriciteitscentrale ontstaan door 
de hoge temperatuur ook stikstofoxiden. Stikstofoxiden zijn milieuvervuilend. 
Daarom worden de stikstofoxiden uit de rookgassen verwijderd voordat ze de 
atmosfeer in gaan. 
 
 

1p 5 Stikstofoxiden hebben een zelfde effect op het milieu als zwaveldioxide. 
 Welk effect is dat? 

 
 
De hoeveelheid koolstofdioxide die bij deze productie van groene stroom uit 
bijvoorbeeld hout ontstaat, komt overeen met de hoeveelheid koolstofdioxide die 
bij de fotosynthese in bomen wordt vastgelegd. We noemen deze methode 
daarom CO2-neutraal: de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer verandert 
niet. 
 
 

1p 6 Bij de fotosynthese wordt koolstofdioxide met water omgezet tot glucose en 
zuurstof. De vergelijking van deze reactie is hieronder onvolledig weergegeven. 
… CO2  +  … H2O  →  C6H12O6  +  … O2 
In deze vergelijking ontbreken alleen de coëfficiënten. 
Welke coëfficiënt staat voor O2 wanneer bovenstaande vergelijking kloppend is 
gemaakt? 
A 2 
B 3 
C 6 
D 9 
 
 
In het 'nationaal milieubeleidsplan' staat de doelstelling om in het jaar 2030  
40 tot 60% minder koolstofdioxide uit te stoten dan in het jaar 1990. 
Joris en Kitty discussiëren over deze doelstelling. 
Joris zegt: 'Wat doet Nederland toch ingewikkeld. Als we de grijze stroom uit het 
buitenland importeren, hebben we gemakkelijk de doelstelling gehaald.' 
Kitty vindt dat daarmee het milieuprobleem niet is verminderd. 
 
 

1p 7 Geef een argument waarmee Kitty kan aangeven dat ze het niet eens is met 
Joris. 
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Ecopaint 
 
 
Ecopaint verwijdert NOx uit de lucht.
Ecopaint is een nieuwe verf waarin titaan(IV)oxide en calciumcarbonaat zijn 1 
verwerkt. De verf is zo poreus, dat het de gassen uit lucht doorlaat. Vervolgens 2 
verloopt een proces in een aantal stappen: 3 
Stap 1: de stikstofoxiden (NOx) hechten zich aan het titaan(IV)oxide. 4 

Stap 2: het titaan(IV)oxide zorgt ervoor dat deze stikstofoxiden met behulp van 5 
de energie uit zonlicht worden omgezet tot salpeterzuur.  6 
Stap 3: het ontstane salpeterzuur reageert vervolgens met calciumcarbonaat. 7 
Daarbij ontstaan koolstofdioxide, calciumnitraat en water. Deze eindproducten 8 
worden door regen (of een schoonmaakbeurt) weer uit de verf gespoeld. 9 
In een laag Ecopaint zit volgens de producent voldoende calciumcarbonaat om 10 
vijf jaar lang stikstofoxiden op te nemen. Ook wanneer het calciumcarbonaat op 11 
is, zal het titaan(IV)oxide 'eindeloos' doorgaan met het afbreken van de 12 
stikstofoxiden. Wel bestaat de kans dat het ontstane zuur de kleur van de verf 13 
aantast. 14 
 
 naar: Technisch Weekblad 
 
 

1p 8 Wat is de formule van titaan(IV)oxide (regel 1)? 
A Ti4O 
B Ti4O2 
C TiO2 
D TiO4 
 

1p 9 Van welke scheidingsmethode is sprake in stap 1? 
A adsorberen 
B extraheren 
C filtreren 
D indampen 
 

1p 10 Eén van de stikstofoxiden die uit de lucht worden gehaald, is stikstofdioxide. 
 Geef de formule van stikstofdioxide. 

 
2p 11 Bij het omzetten van stikstofoxiden tot salpeterzuur (stap 2) moet nog een 

tweede beginstof betrokken zijn. Dit kan worden beredeneerd door de 
atoomsoorten waaruit de moleculen van stikstofoxiden en salpeterzuur bestaan, 
met elkaar te vergelijken. 

 Beredeneer waarom er een tweede beginstof bij de reactie betrokken moet 
zijn. 

 Noteer je antwoord als volgt: 
 Atoomsoorten in stikstofoxiden: … 
 Atoomsoorten in salpeterzuur: … 
 Er moet een tweede beginstof zijn omdat … 
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1p 12 Welke van de volgende vergelijkingen geeft het oplossen van calciumnitraat 
weer? 
A Ca(NO3)2 (s)  →  Ca(NO3)2 (aq) 
B Ca(NO3)2 (s)  →  Ca (aq) +  (NO3)2 (aq) 
C Ca(NO3)2 (s)  →  Ca (aq) +  2 NO3 (aq) 
D Ca(NO3)2 (s)  →  Ca2+ (aq) +  2 NO3

– (aq) 
 

2p 13 In de regels 10 en 11 staat dat calciumcarbonaat 'stikstofoxiden opneemt'. Dat 
komt niet overeen met de informatie die in de regels 5 tot en met 7 is gegeven. 

 Verbeter de regels 10 en 11 zo, dat het in overeenstemming is met de 
informatie die in de regels 5 tot en met 7 is gegeven. 

 Begin je antwoord als volgt: 
 In een laag Ecopaint zit volgens de producent voldoende calciumcarbonaat 

om vijf jaar lang … 
 

2p 14 Uit welke regels van de tekst blijkt dat het titaan(IV)oxide in de Ecopaint als 
katalysator werkt? Geef de regelnummers en licht je antwoord toe. 
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De chemie van vuurwerk zit in de sas  
 
 
Vuurwerk bestaat vaak uit een papieren koker, met daarin een mengsel van 1 
stoffen dat explosief is en/of zeer snel kan verbranden. Dit mengsel wordt de 2 
sas genoemd.  3 
Buskruit is de belangrijkste sas in veel soorten vuurwerk. Het is een mengsel 4 
van zwavel, koolstof en kaliumnitraat. Een buskruitexplosie verloopt via een 5 
aantal reacties. Hierbij ontstaan onder andere de gassen CO, CO2 en SO2, 6 
terwijl bovendien de vaste stoffen K2CO3, K2SO4 en K2S ontstaan.7 

 
Van één van de reacties die bij een buskruitexplosie plaatsvinden, is hieronder 
de vergelijking gedeeltelijk gegeven. 
 
2 KNO3  +  3 C  +  S  →  …  +  3 CO2  +  N2     (reactie 1) 
 
 

1p 15 Door het invullen van de formule van één stof ontstaat een kloppende 
vergelijking van reactie 1. 
Welke van de formules K2CO3, K2S en K2SO4 moet ingevuld worden? 
A K2CO3  
B K2S 
C K2SO4 
 

3p 16 Bereken hoeveel gram C nodig is om 100 gram KNO3 volledig om te zetten 
volgens reactie 1. 
 

1p 17 Reactie 1 is een 'inwendige' verbranding: de zuurstof wordt geleverd door een 
stof in het buskruit. Daarom staat O2 niet als beginstof in de vergelijking. 

 Wat is de naam van deze zuurstofleverende stof in het buskruit? 
 

1p 18 Na een buskruitexplosie kun je rook zien. 
Welke stof, die bij een buskruitexplosie vrijkomt (regels 6 en 7), is de vaste stof 
in de rook? 
A CO 
B CO2 
C SO2 
D K2SO4 
 
 
Aan de meeste soorten vuurwerk worden kleurmiddelen toegevoegd in de vorm 
van zouten. CaSO4 maakt de vonken van het vuurwerk roodoranje, Na2SO4 
maakt de vonken geel. 
 
 

2p 19 Veroorzaakt het metaalion of het SO4
2– ion de kleuring van het vuurwerk? 

Licht je antwoord toe. 
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Een grote vuurwerkbrand in een vuurwerkmagazijn is moeilijk te bestrijden. 
Normaal gesproken kan een brand gestopt worden door één van de 
brandvoorwaarden weg te nemen. 
 
 

2p 20 Noem een brandvoorwaarde en geef aan waarom deze moeilijk is weg te nemen 
bij een grote vuurwerkbrand. 
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Een koud kunstje 
 
Een 'instant-coldpack' is een plastic zak, gevuld met een vast zout, waarin een 
kleiner zakje met water zit. Als je zó knijpt dat de wand van dit kleinere zakje 
knapt, lost een groot deel van het zout op in het water. Daardoor daalt de 
temperatuur.  
Een coldpack kan worden gebruikt bij sportblessures. Door het koelen worden 
zwellingen bij blessures tegengegaan. 
 
 

1p 21 Leg uit waarom dit coldpack maar één keer gebruikt kan worden.  
 
 
Roxanne onderzoekt een coldpack. Ze neemt een coldpack en knipt het open. 
Het coldpack blijkt gevuld met grote en kleine bruine brokken. Ook zit er een 
klein zakje in, dat gevuld is met water. Het water uit dit zakje vangt ze op in een 
bekerglas. Roxanne schept een aantal brokken in een erlenmeyer en voegt het 
water uit het bekerglas toe. De erlenmeyer wordt geschud en er ontstaat een 
bruin, troebel mengsel. Ze filtreert het mengsel, en past daarna nog een tweede 
scheidingsmethode toe. Hiermee toont ze aan dat een deel van de brokken toch 
is opgelost.  
 
 

1p 22 In haar verslag staat 'Er ontstaat een bruin, troebel mengsel.'. 
Bij welk onderdeel van haar verslag is deze zin opgenomen?  
A bij 'benodigdheden' 
B bij 'uitvoering/handelingen' 
C bij 'waarnemingen' 
D bij 'conclusie' 
 

2p 23 Welke (tweede) scheidingsmethode kan Roxanne hebben gebruikt om aan te 
tonen dat een deel van de brokken is opgelost, en welke waarneming deed ze 
daarbij? 
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De instructie op het coldpack geeft aan dat een blessure 20 tot 30 minuten moet 
worden gekoeld. Roxanne onderzoekt of dit coldpack geschikt is om volgens 
deze instructie te koelen. Ze maakt een gaatje bovenin het coldpack en steekt 
hierin een thermometer. Dan knijpt ze de binnenzak van het coldpack kapot 
(zonder dat er zout of water uit het gaatje ontsnapt) en meet na elke twee 
minuten de temperatuur. De resultaten verwerkt ze in een grafiek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p 24 Is volgens deze resultaten het instant-coldpack geschikt om een blessure lang 
genoeg volgens de gegeven instructie te koelen? Licht je antwoord toe. 
 

1p 25 In het onderzoek van Roxanne is de laagste temperatuur na 6 minuten bereikt. 
 Leg uit of het ook 6 minuten duurt met een coldpack waar grotere brokken in 

zitten. 
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Ammoniumnitraat 
 
 
Rolf en Lisa krijgen van hun docent een erlenmeyer met daarin een oplossing 
van ammoniumnitraat (NH4NO3). Ze moeten dit zout aantonen. Volgens Rolf kan 
dat misschien door middel van een neerslagreactie met een ander zout. Maar na 
het bestuderen van een tabel in Binas komen ze tot de conclusie dat dit niet 
mogelijk is. 
 
 

2p 26 Leg uit waardoor Rolf en Lisa niet met een neerslagreactie kunnen aantonen dat 
hun oplossing ammoniumionen of nitraationen bevat. Gebruik hierbij gegevens 
uit de tabel in Binas.  
 
 
Op internet vinden ze een site met proefjes waarbij ammoniak ontstaat. Ze 
bedenken dat ze daarmee ammoniumionen kunnen aantonen en volgen het 
voorschrift bij deze informatie. 
Eerst voegen ze wat natronloog bij de gekregen oplossing en verwarmen het 
mengsel voorzichtig met een lichtblauwe, niet ruisende vlam. 
Vervolgens houden ze een vochtig, rood lakmoespapiertje in de hals van de 
erlenmeyer: het papiertje kleurt blauw. 
Wanneer ze daarna een strookje filtreerpapier, dat vooraf in zoutzuur is 
gedoopt, in de hals houden, verschijnt er een witte rook van salmiak. 
Ze concluderen hieruit dat ammoniak uit de vloeistof ontwijkt, en dat met het 
natronloog de volgende reactie zal hebben plaatsgevonden: 
 
 NH4

+  +  OH–  →  NH3  +  H2O 
 
Ze schrijven in hun verslag dat de gekregen oplossing inderdaad 
ammoniumnitraat bevat. 
 
 

1p 27 Door voorzichtig aan de damp te ruiken, zouden ze ook zonder lakmoespapiertje 
kunnen waarnemen dat ammoniak ontwijkt. 

 Waarom is het niet verstandig om aan de ammoniakdamp te ruiken? 
 

1p 28 Welke eigenschap van ammoniak veroorzaakt de kleurverandering van het 
lakmoespapiertje? 
A ammoniak is een zuur 
B ammoniak is een base 
C ammoniak is een gas 
D ammoniak is een vloeistof 
 

1p 29 Geef de formule van salmiak. 
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1p 30 Welk type reactie vindt in de erlenmeyer plaats met het natronloog? 
A extractie 
B neerslagreactie 
C ontledingsreactie 
D zuur/base-reactie 
 
 
Hun klasgenoot Tess zegt, na het lezen van hun verslag, dat ze toch niet 
helemaal hebben aangetoond dat de oplossing ammoniumnitraat bevat.  
 
 

1p 31 Leg uit dat Tess gelijk heeft. 
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Scheepsdiesel 
 
 
Binnenvaartschepen gebruiken speciale scheepsdiesel. Scheepsdiesel mag 1 
volgens de Europese norm maximaal 2,0 gram zwavel per kg scheepsdiesel 2 
bevatten. De zwavel verbrandt in de verbrandingsruimte van de motor tot 3 
voornamelijk zwaveldioxide (SO2). Voor een klein deel wordt het zwaveldioxide 4 
omgezet tot zwaveltrioxide (SO3). In een koude motor reageert zwaveltrioxide 5 
met het water dat bij de verbranding van scheepsdiesel is ontstaan. Het 6 
zwavelzuur dat zo ontstaat, kan de verbrandingsruimte van de motor aantasten. 7 
Daarom zijn aan de smeerolie, waarmee de verbrandingsruimte wordt 8 
gesmeerd, speciale stoffen toegevoegd. Deze speciale stoffen kunnen het 9 
ontstane zwavelzuur neutraliseren.10 

 
 

1p 32 Scheepsdiesel wordt uit aardolie verkregen door destillatie. Bij destillatie wordt 
gebruik gemaakt van het verschil in een eigenschap van de stoffen.  
Welke eigenschap is dat? 
A adsorptievermogen 
B deeltjesgrootte 
C kookpunt 
D oplosbaarheid 
 

3p 33 De verbranding van zwavel kan worden weergegeven met de volgende 
reactievergelijking: 
 
  S  +  O2  →  SO2 

 
De motor van een binnenvaartschip gebruikt per uur 205 kg scheepsdiesel. 

 Bereken hoeveel kg zwaveldioxide maximaal kan ontstaan bij de 
verbranding van 205 kg scheepsdiesel. Ga er bij de berekening van uit dat 
1,0 kg scheepsdiesel 1,5 gram zwavel bevat. 

 
2p 34 Geef de reactievergelijking van de vorming van zwavelzuur die is beschreven in 

de regels 5 tot en met 7. 
 

1p 35 Wat is de pH van de vloeistof die de verbrandingsruimte van de motor kan 
aantasten (regels 6 en 7)? 
A kleiner dan 7 
B 7 
C groter dan 7 
 

1p 36 Hoe worden de stoffen genoemd die het ontstane zwavelzuur kunnen 
neutraliseren (regels 9 en 10)? 
A basen 
B emulgatoren 
C enzymen 
D indicatoren  
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Tinnen lepels  
 
 
In de Middeleeuwen (ongeveer 1000 tot 1400 na Chr.) nam iedereen, als hij op 
bezoek ging, zijn eigen lepel mee. Deze diende voor vloeibaar voedsel, verder 
gebruikte men zijn of haar vingers. Lepels waren gemaakt van hout, tin en soms 
van koper. Tinnen lepels werden altijd 'gegoten': tin werd gesmolten en daarna 
in een vorm gegoten. Koperen lepels werden in die tijd niet gegoten, maar uit 
een plaat koper geknipt en daarna in de goede vorm geslagen.  
 
 

1p 37 In welke groep van het periodiek systeem staat tin? 
 

1p 38 Geef een reden waarom tinnen lepels wel gegoten werden en koperen lepels 
niet. Gebruik Binas-tabel 15. 
 
 
Tin was duurder dan lood. Daarom was het voordelig om lood door het tin te 
mengen. Om eventuele fraude op te sporen, werd het tin gecontroleerd. Dat 
werd onder andere op de volgende manier gedaan: 
Eerst werd een beetje van het te controleren tin gesmolten en in een 
zogenoemd 'keurvormpje' gegoten. Na het stollen werd de massa vergeleken 
met de massa van een even groot stukje zuiver tin.  
 
 

1p 39 Hoe heet een mengsel van tin met lood? 
A emulsie 
B legering 
C oplossing 
D suspensie 
 

1p 40 Een keurvormpje gevuld met zuiver tin heeft een massa van 9,0 gram. Hoe groot 
is de massa van een keurvormpje gevuld met tin dat 10 massaprocent lood 
bevat? 
A kleiner dan 9,0 gram 
B gelijk aan 9,0 gram 
C groter dan 9,0 gram 
 

1p 41 In 1475 werd bepaald dat er in het tin dat gebruikt werd voor het maken van 
lepels, niet meer dan 10 massaprocent lood aanwezig mocht zijn. Dat had te 
maken met een toen al bekende eigenschap van lood. 
Welke eigenschap van lood is dat? 
A dichtheid 
B geur 
C giftigheid 
D kleur 
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De tegelzetter 
 
 
Noah is een tegelzetter. Om tegels vast te zetten op een vloer gebruikt hij 
specie. Dat wordt gemaakt door zand, cement en water te mengen. Bij het 
mengen treedt een chemische reactie op. Het mengsel wordt na enige tijd hard: 
er ontstaat cementsteen. 
 
 

1p 42 Zand is een triviale naam. 
 Geef de chemische naam van zand. 

 
1p 43 Cement is irriterend voor de huid, luchtwegen en ogen. 

Welk pictogram moet op een zak cement staan? 
 

pictogram 2pictogram 1 pictogram 3 pictogram 4  
 
A pictogram 1 
B pictogram 2 
C pictogram 3 
D pictogram 4 
 

1p 44 Noah gebruikt een overall om zich te beschermen. 
 Noem één andere beschermende maatregel die Noah moet treffen als hij 

specie maakt. 
 

1p 45 Geef de waarneming waaruit blijkt dat bij het maken van specie een chemische 
reactie plaatsvindt. 
 
 
Soms blijft na het leggen van een tegelvloer een dof grijs laagje achter op de 
tegels, ook wel cementsluier genoemd. Dit laagje bestaat onder andere uit 
calciumhydroxide. De formule van calciumhydroxide is Ca(OH)2. Dit laagje is 
meestal goed te verwijderen met bijvoorbeeld zoutzuur. Calciumhydroxide 
reageert met een zure oplossing tot calciumionen en water. Daardoor gaat de 
samenhang van de cementsluier verloren en zijn de tegels gemakkelijker schoon 
te maken. 
 
 

1p 46 Tot welk soort stoffen behoort calciumhydroxide? 
A metalen 
B moleculaire stoffen 
C zouten 
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3p 47 Geef de vergelijking van de reactie van calciumhydroxide met een zure 
oplossing. Noteer het zuur als H+. Geef ook de toestandsaanduidingen. 
 
 
Voor het schoonmaken van de tegels gebruikt Noah een zure oplossing. Hij doet 
de oplossing in een emmer en met een spons verspreidt hij de oplossing over de 
tegels. De spons wordt diverse keren over de tegels gehaald en in de emmer 
gespoeld. Elke keer neemt de spons iets van de grijze laag mee de emmer in. 
 
 

1p 48 Wanneer zoutzuur wordt gebruikt als zure oplossing zullen calciumionen in de 
emmer terecht komen. Ook negatieve ionen zijn aanwezig. 
Welke negatieve ionen zijn dat? 
A chloride-ionen 
B jodide-ionen 
C nitraationen 
D sulfaationen 
 

2p 49 Leg uit waarom een zure oplossing beter niet gebruikt kan worden op tegels van 
marmer. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2010 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 17 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 

Hematiet 
 

Hematiet (Fe2O3) is een mineraal waaruit ijzer wordt gewonnen. Dit gebeurt door 1 
dit erts bij hoge temperatuur te laten reageren met koolstof. Zo ontstaat ruwijzer. 2 
Ruwijzer wordt vooral gebruikt om staal te produceren. Staal bevat behalve ijzer 3 
ook een kleine hoeveelheid koolstof. Door andere elementen toe te voegen kan 4 
staal bepaalde (verbeterde) eigenschappen krijgen.  5 
Enkele voorbeelden zijn: 6 
− chroom:  voorkomt roestvorming (roestvrij staal); 7 
− mangaan:  verhoogt de hardheid; 8 
− molybdeen:  verhoogt de treksterkte; 9 
− kobalt:  verhoogt de magnetische eigenschappen.10 
 
 

2p 1 Geef de chemische naam van hematiet. Maak hierbij gebruik van een Romeins 
cijfer.  
 

1p 2 Uit welke soort deeltjes bestaat hematiet?  
A atomen 
B ionen 
C moleculen 
 

1p 3 Uit de tekst is een aantal stofeigenschappen van ijzer af te leiden (regel 7 tot en 
met 10). 

 Geef nog een andere stofeigenschap van ijzer.  
 

1p 4 Hoe wordt een mengsel van ijzer met chroom genoemd? 
A emulsie 
B legering 
C polymeer 
D suspensie 
 

1p 5 Geef het symbool van molybdeen. 
 

2p 6 Bereken het massapercentage Fe in Fe2O3. 
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Karten op waterstof 
 
Een kart-racewagen is een kleine raceauto waarmee op buitenbanen of in grote 1 
hallen gereden kan worden. Een kart-racewagen rijdt meestal op benzine. De 2 
hal waarin gekart wordt, is vrijwel altijd vies en bedekt met een laagje zwarte 3 
aanslag. Dat komt onder andere doordat de benzine vaak onvolledig wordt 4 
verbrand.  5 
Kart-racewagens kunnen ook met een 'Formula Zero'-brandstofcel zijn uitgerust.  6 
In deze brandstofcel wordt waterstof met zuurstof uit de lucht omgezet tot water. 7 
Daarbij ontstaat ook elektrische stroom waarmee de elektromotor wordt 8 
aangedreven. 9 
De waterstof zit in een speciale tank. De tank kan maximaal 6 L (= 0,42 kg) 10 
vloeibaar waterstof bevatten.11 

brandstof-
cel

elektrische
stroom

elektro-
motor

water

zuurstof

waterstof

 

 
1p 7 Benzine wordt in olieraffinaderijen uit aardolie geproduceerd. 

 Met welke scheidingsmethode wordt de benzine van de overige ruwe 
aardolie gescheiden?  

 
1p 8 De zwarte aanslag in de hal (regels 3 en 4) wordt onder andere veroorzaakt 

door een stof die ontstaat bij de onvolledige verbranding van de benzine. 
Wat is de formule van deze stof? 
A CO2 
B CO 
C C 
 

1p 9 Waterstof kan worden gemaakt uit water.  
Met welk proces kan dit gebeuren? 
A elektrolyse  
B kraken 
C scheiden 
D verbranding 
 

2p 10 Geef de vergelijking van de reactie die wordt beschreven in regel 7. 
 

2p 11 Bereken hoeveel kg water ontstaat bij de volledige verbranding van  
6,0 L (= 0,42 kg) waterstof.  
 

1p 12 De brandstofcel veroorzaakt geen zwarte aanslag en om die reden mag 
waterstof een 'schone' brandstof worden genoemd. 

 Geef nog een reden waarom waterstof een 'schone' brandstof mag worden 
genoemd. 
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Carbidschieten  
 
In sommige delen van Nederland wordt op oudejaarsavond niet alleen vuurwerk 
afgeschoten. Met carbid en een melkbus kunnen ook enorme knallen worden 
gemaakt. In een regionaal dagblad stond het volgende artikel over 
carbidschieten. 
 
Carbidschieten knalt steeds verder het land in 
 
Carbidschieten wordt de laatste jaren steeds populairder. 1 
Dit traditionele knallen met ijzeren melkbussen is intussen van het platteland in 2 
het noorden en oosten van Nederland overgewaaid naar andere delen van ons 3 
land. 4 
Wat is carbid? 5 
(Calcium)carbid is een steenachtig materiaal, dat wordt gemaakt door cokes en 6 
gebrande kalk elektrisch te versmelten. 7 
Wat is carbidschieten? 8 
Carbidschieten is het ontsteken van 'carbidgas' in een stevige (melk)bus met als 9 
resultaat een harde knal. 10 
Hoe kan dat? 11 
Door water aan het carbid toe te voegen, treedt een chemische reactie op. 12 
Hierbij komt acetyleengas vrij dat zich mengt met de lucht in de (melk)bus. Bij 13 
het aansteken van het gasmengsel ontstaat een knal. Per knal is ongeveer 14 
75 mL water nodig. Bij de explosie vliegt het deksel met forse snelheid van de 15 
bus af. Het deksel kan tot wel 150 meter worden weggeschoten. 16 
Hoe veilig is carbidschieten? 17 
Carbidschieten is voor mensen met twee rechterhanden. Onervarenheid kan 18 
voor schieter en omstanders gevaar opleveren als niet juist wordt gehandeld. 19 
Het plaatsen van een voetbal in de opening van de melkbus is veiliger dan het 20 
gebruik van een metalen deksel.21 
 
 naar: De Stentor/GN 
 
 

1p 13 Bij de productie van carbid (CaC2) uit cokes (C) en gebrande kalk (CaO) 
ontstaat nog een andere stof. 

 Leg uit dat er nog een andere stof moet ontstaan.
 
 
De vergelijking van de reactie van calciumcarbid met water (regel 12) is 
hieronder in formules en in woorden weergegeven. De naam van één van de 
reactieproducten is weggelaten. 
 
CaC2               +  2 H2O                C2H2   +  Ca(OH)2 
 
calciumcarbid  +  water     acetyleengas  +  … 
 

1p 14 Geef de naam van het reactieproduct Ca(OH)2. 
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3p 15 Bij het carbidschieten is de harde knal een gevolg van de verbranding van 
acetyleengas (regels 13 en 14). 

 Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van acetyleengas. 
 

1p 16 In de praktijk is de verbranding van acetyleengas bij het carbidschieten niet 
volledig. Dat is te zien aan een zwarte rookwolk bij het schot.  
Wat is rook? 
A vaste deeltjes, fijn verdeeld in een gas 
B vaste deeltjes, fijn verdeeld in een vloeistof 
C vloeistofdruppeltjes, fijn verdeeld in een gas 
D vloeistofdruppeltjes, fijn verdeeld in een vloeistof 
 
 
Het krantenartikel is niet erg duidelijk over de ontsteking (regel 14) en de 
mogelijke gevaren (regels 17 t/m 21). Op de website www.carbidbus.nl is de 
volgende aanvullende informatie te vinden: 
 
Voor het schieten met carbid is een grote, vrije ruimte nodig. Houd ruim afstand 
(voor jezelf èn anderen), ga niet stoer doen door op de deksel te gaan zitten en 
gebruik gehoorbescherming. De melkbus mag ook niet verroest zijn of zwakke 
plekken vertonen, anders scheurt de bus open en ontstaan er allerlei gevaren.  
Voor een melkbus van 30 liter heb je aan 50 tot 60 gram carbid genoeg. Dan 
duurt het echter lang voordat het is omgezet in acetyleengas. In de praktijk 
gebruikt men vaak 2 of 3 brokken carbid (ca 200 gram), dan gaat het sneller. 
Het carbid reageert dan niet helemaal op, maar het carbid dat niet gereageerd 
heeft, kun je weer gebruiken voor de volgende knal. 
Boor een gaatje van 6 mm in het midden van de bodem van de melkbus. De 
melkbus moet horizontaal geplaatst worden. Wanneer het carbid in de bus is 
gedaan en het water is toegevoegd, doe je de voetbal of de deksel erop. Het 
acetyleengas knalt al door een kleine vonk. Timmer dus niet met een ijzeren 
hamer de deksel op de bus, want deze kan vonken afgeven. Wacht ongeveer 45 
tot 60 seconden met het aansteken van het gas. Steek het gas aan door het 
gaatje in de bodem. Gebruik hiervoor een (lange) stok met een brandend lapje. 
 
 

1p 17 Een lid van het Internet-Carbidbus-forum raadt aan om grote brokken carbid 
eerst in kleinere stukken te slaan, voordat het carbid met het water in de 
melkbus wordt samengebracht. De totale hoeveelheid carbid die in de melkbus 
wordt gedaan, moet daarbij gelijk blijven.  

 Welke invloed heeft het gebruik van kleinere stukken carbid op de reactie 
van carbid en water in de melkbus? 

 
2p 18 Bij het stukslaan van grote brokken carbid moeten juiste voorzorgsmaatregelen 

worden genomen. Er mogen geen stukjes carbid in de ogen of in de mond 
terecht komen. 

 Noem twee beschermingsmiddelen die iemand zou moeten gebruiken als hij 
de brokken carbid met een hamer stuk zou slaan. 
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1p 19 Het gas moet worden aangestoken bij het gaatje in de bodem van de melkbus. 
 Leg uit waarom je het acetyleengas daar niet mag aansteken met een 

aansteker.  
 
 
Martin schrijft met behulp van de informatie uit het krantenartikel en de 
informatie van de website www.carbidbus.nl een handleiding voor het afsteken 
van carbid. Hij begint met: 
 
benodigdheden: 
− stevige melkbus van 30 L, met een klein gaatje in de bodem 
− voetbal 
− tang of handschoenen 
− oordopjes 
− 75 mL water 
− 3 brokken carbid (ca 200 gram) 
− lange stok met lapje, en aansteker 
− stopwatch of horloge met secondewijzer 
 
uitvoering: 
− Plaats de melkbus horizontaal, licht ingegraven, op de grond.  
− Pak wat brokjes carbid met een tang of met handschoenen en doe ze in de 

melkbus. 
 
 

3p 20 Maak het onderdeel 'uitvoering' af van de handleiding die Martin kan hebben 
geschreven. 
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figuur 1 figuur 2 figuur 3 figuur 4

Fosfor 
 
Het verbranden van fosfor is een bekende demonstratieproef. 
De proef gaat als volgt: 
− In een glazen bak wordt water gedaan. Aan het water wordt de indicator 

broomthymolblauw toegevoegd. Het water krijgt dan een kleur. 
− Op het water wordt 'een bootje' geplaatst met daarop een stukje witte fosfor 

(figuur 1). 
− Vervolgens wordt er een stolp overheen gezet (figuur 2). 
− Het fosfor wordt aangestoken en de dop wordt snel op de stolp geplaatst.  
− Er zijn vuurverschijnselen te zien, er ontstaat een dikke witte rook in de stolp 

en de vloeistof buiten de stolp stijgt (figuur 3).  
− De vloeistof verandert van kleur en daalt langzaam in de bak. Binnen de 

stolp stijgt de vloeistof. Na enige tijd verdwijnt de witte rook weer (figuur 4). 
 

 
 

 
 
 
 
 

1p 21 Tot welke groep stoffen behoort fosfor? 
A edelgassen 
B halogenen 
C metalen 
D niet-metalen 
 

3p 22 De witte stof die bij deze proef ontstaat, heeft de formule P2O5. 
 Geef de reactievergelijking van de vorming van P2O5 bij deze proef. 

 
2p 23 Verklaar waarom de vloeistof in de stolp stijgt (figuur 4). 

 
 
De witte rook verdwijnt doordat het ontstane P2O5 reageert met het water. 
Daarbij ontstaat onder andere fosforzuur. Doordat ook broomthymolblauw 
aanwezig is, verandert dan de kleur van het mengsel. 
 
 

1p 24 In een oplossing van fosforzuur komen H+ ionen en PO4
3– ionen voor. 

 Geef de formule van fosforzuur. 
 

1p 25 Welke kleurverandering vindt plaats in de vloeistof bij deze proef? 
A van blauw naar geel 
B van geel naar blauw 
C van blauw naar rood 
D van rood naar blauw 
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Bruin fruit 
 
In het tijdschrift 'Intermediair' werd door één van de lezers de volgende vraag 
gesteld: 
'Gesneden fruit wordt vaak bruin. Hoe kan dat?' 
 
Op deze vraag werd het volgende antwoord gegeven: 
Veel vruchten hebben een enzym dat ervoor zorgt dat uit bepaalde 1 
koolwaterstoffen in de vrucht bruine stoffen ontstaan.  2 
Normaal zijn dit enzym en de betreffende koolwaterstoffen keurig van elkaar 3 
gescheiden. Maar als je de celwanden breekt, zoals bij snijden van fruit, kunnen 4 
ze bij elkaar komen. Een snelle bruining is het gevolg. Dat is goed te zien als je 5 
een appel of een avocado doorsnijdt. 6 
De bruiningsreactie wordt afgeremd in een zure omgeving. Citrusvruchten 7 
worden daarom niet snel bruin. Vandaar ook het bekende trucje om citroensap 8 
te sprenkelen op gesneden fruit. Je kunt de vruchten ook koken. Dat vernietigt 9 
het enzym.10 
 
 

2p 26 Uit de tekst kan worden opgemaakt dat het bruin worden van fruit een 
chemische reactie is. De stoffen die bij deze reactie betrokken zijn worden vrij 
algemeen beschreven. 

 Hoe worden in de tekst de beginstof(fen) en de reactieproduct(en) van deze 
reactie beschreven?  
Noteer je antwoord als volgt: 
beginstof(fen): … 
reactieproduct(en): … 

 
1p 27 Het enzym (regel 1) versnelt de bruiningsreactie; het enzym wordt daarbij niet 

verbruikt. Hoe wordt een enzym ook wel genoemd? 
A conserveringsmiddel 
B emulgator 
C indicator 
D katalysator 
 

1p 28 In de tekst staat dat de werking van het enzym beïnvloed wordt door zuur. Uit de 
regels 9 en 10 kan ook een andere eigenschap van het enzym worden afgeleid. 

 Welke eigenschap van het enzym is dat? 
 

1p 29 Leg uit of azijn zou kunnen worden gebruikt, in plaats van citroensap, om de 
bruiningsreactie tegen te gaan. 
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Goudgehalte bepalen 
 

1p 30 Hiernaast is het pictogram afgebeeld dat op een etiket  
van een fles geconcentreerd zoutzuur staat. 
Wat is de betekenis van dit pictogram? 
A bijtend 
B explosief 
C giftig 
D irriterend 
 

1p 31 Op het etiket van geconcentreerd zoutzuur staat dat het 37% HCl bevat. De 
overige 63% van de inhoud is een andere stof. 

 Geef de naam van die andere stof.  
 

1p 32 Wat is de formule van salpeterzuur? 
A H2O2 
B H2SO4 
C HAc 
D HNO3 
 
 
Koningswater is een mengsel van geconcentreerd zoutzuur en geconcentreerd 
salpeterzuur. Het mengsel heeft deze naam omdat het met goud, 'de koning der 
metalen', reageert. Het wordt gebruikt om het goudgehalte van bijvoorbeeld 
sieraden te bepalen. Een goudsmid kan het koningswater zelf maken: de 
volumeverhouding van geconcentreerd zoutzuur en geconcentreerd salpeterzuur 
is 1 staat tot 3. 
 

1p 33 Bereken hoeveel mL geconcentreerd zoutzuur nodig is om 20 mL koningswater 
te maken. 
 
 
Om het goudgehalte in een sieraad te bepalen maakt een goudsmid gebruik van 
de zogenoemde toetstechniek. Deze bepaling is hieronder kort beschreven: 
− Op een zwarte steen wordt met het sieraad een krasje gezet. 
− Daarnaast worden krasjes gezet met verschillende gouden staafjes  

waarvan de goudgehaltes bekend zijn.  
− Op elk krasje wordt een druppel 'toetswater', bijvoorbeeld koningswater,  

aangebracht. 
− Er vindt een reactie plaats waardoor de kleur van de krasjes verandert.  

De kleurverandering hangt af van de hoeveelheid goud in het krasje. 
− De kleur van het sieraadkrasje wordt vergeleken met de andere  

kraskleuren, waarvan het goudgehalte bekend is. 
 

1p 34 Leg uit hoe door het vergelijken van de kleuren het goudgehalte van het sieraad 
kan worden bepaald. 
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De vergelijking van de reactie van goud met koningswater is hieronder 
onvolledig weergegeven. Alleen de coëfficiënt voor H2O ontbreekt. 
 
Au (s) + 4 Cl– (aq)  +  NO3

– (aq) +  4 H+ (aq)  →  AuCl4
– (aq)  +  NO (g)  + …H2O (l) 

 
 

1p 35 Welke coëfficiënt moet voor H2O worden geplaatst om de vergelijking kloppend 
te maken? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p 36 Bekijk nogmaals de reactievergelijking van goud met koningswater. 
Eén van de reactieproducten is giftig en kan ingeademd worden. 

 Geef de naam van deze stof. 
 
 
Nadat het goudgehalte is vastgesteld, wordt er een stempel in het sieraad gezet. 
Een sieraad van 24 karaat krijgt een stempel met het getal 1000. Dat betekent 
dat het sieraad van zuiver goud is gemaakt. 
Er zijn verschillende stempels die het goudgehalte aangeven. 
 
 

1p 37 Door een berekening valt af te leiden welk stempel er gezet moet worden in een  
18 karaat gouden ring.  
Welke van onderstaande stempels moet in de ring gezet worden? 
 
A  
 
 
 
B 
 
 
 
C 
 
 
D 
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Kwik 
 
Kwik is een metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar is. Kwik is een 1 
schadelijke stof voor het milieu en de gezondheid. De kwikconcentratie in 2 
afvalwater en drinkwater mag daarom niet hoger zijn dan 0,001 mg per liter. 3 
Deze concentratie wordt ver overschreden in het dorpje Tanjung Harapan in 4 
Indonesië. Vlakbij het dorp zijn veel kleine goudmijnen aanwezig. Met behulp 5 
van kwik wordt goud gewonnen uit goudhoudend gesteente. Bij dit proces komt 6 
kwik in het rivierwater terecht. 7 
Het vervuilde rivierwater verontreinigt het grondwater dat de dorpelingen als 8 
drinkwater gebruiken. 9 
In onderstaande tabel is de kwikconcentratie van het rivierwater en grondwater 10 
vermeld.11 
 
tabel  
 
 mg kwik per liter  
rivierwater vlakbij de goudmijn 0,095 
grondwater bij het dorp 0,016 

 
 

1p 38 Wat is de notatie van kwik bij kamertemperatuur? 
A Hg (l) 
B Hg (s) 
C K (l) 
D K (s) 
 

1p 39 Welk van de volgende uitspraken over de plaats van goud en kwik in het 
Periodiek Systeem is juist? 
A Ze staan in dezelfde groep en in dezelfde periode. 
B Ze staan in dezelfde groep, maar in verschillende perioden. 
C Ze staan in verschillende groepen, maar in dezelfde periode. 
D Ze staan in verschillende groepen en in verschillende perioden. 
 

1p 40 De kwikconcentratie in het vervuilde rivierwater vlakbij de goudmijn, is hoger 
dan de norm voor afvalwater die in regel 3 is genoemd. Om de kwikconcentratie 
te verminderen, kan het vervuilde rivierwater verdund worden met onvervuild 
rivierwater (zonder kwik).  
Hoeveel liter onvervuild rivierwater moet ongeveer bij 1 liter vervuild rivierwater 
stromen om aan de norm voor afvalwater te voldoen? 
A     5 L 
B   10 L 
C   50 L 
D 100 L 
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Om het grondwater geschikt te maken als drinkwater heeft elk huis in het dorp 12 
een eenvoudig waterzuiveringssysteem. Men leidt het grondwater eerst door 13 
een plastic buis die gevuld is met actieve kool (C). De actieve kool haalt het 14 
kwik uit het water. Vervolgens gaat het water door een plastic buis die gevuld is 15 
met schelpen (CaCO3). De pH van het grondwater is 5,2. De schelpen zorgen 16 
ervoor dat de pH van het water toeneemt.  17 

Met dit systeem kan dagelijks 70 L water worden gezuiverd. Na 60 dagen moet 18 
de actieve kool worden vervangen, omdat het systeem het grondwater dan niet 19 
meer voldoende zuivert.20 
 

1p 41 Hoe heet de scheidingsmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van actieve kool 
(regels 13 tot en met 15)? 
A adsorberen 
B bezinken 
C destilleren 
D indampen 
 

1p 42 Leg uit dat de schelpen een toename van de pH van het water veroorzaken 
(regels 16 en 17). 
 

1p 43 Waarom zuivert de actieve kool na verloop van tijd het grondwater niet meer 
voldoende (regels 19 en 20)? 
 

2p 44 Ga er bij de berekening van uit dat al het kwik uit het grondwater is verwijderd. 
Maak bij de berekening gebruik van bovenstaande tekst (regels 18 tot en met 
20) en de tabel op bladzijde 11 van dit examen. 
 

1p 45 Met het beschreven waterzuiveringssysteem om kwik uit het water te halen 
wordt de concentratie van de Ca2+ ionen in het water juist hoger.  

 Leg uit waarom de toegestane concentratie van Ca2+ ionen in het drinkwater 
wel hoger mag zijn dan 0,001 mg per liter (regel 3). 
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Natronloog 
 
Marja en Peter maken voor een schoolpracticum allebei een hoeveelheid 
natronloog. Vervolgens meten ze de pH van de gemaakte oplossingen. 
 

1p 46 Wat is de notatie van natronloog? 
A NaOH (aq) 
B NaOH (l) 
C Na+ (aq) + OH– (aq) 
D Na+ (l) + OH– (l) 
 

1p 47 Marja heeft natronloog gemaakt door natriumhydroxide op te lossen in water. 
Ze bepaalt de pH. Deze blijkt 13 te zijn.  
Waarmee kon Marja de pH van de natronloog bepalen? 
A blauw lakmoespapier 
B fenolftaleïen 
C rood lakmoespapier 
D universeelindicatorpapier 
 

1p 48 Peter heeft ook natronloog gemaakt door natriumhydroxide op te lossen in 
water. Hij heeft evenveel natriumhydroxide gebruikt als Marja. Als hij de pH 
meet van zijn oplossing, blijkt deze 11 te zijn.  
Waardoor is de pH van de natronloog die Peter heeft gemaakt lager dan van de 
natronloog die Marja heeft gemaakt? 
A Peter heeft minder water gebruikt dan Marja. 
B Peter heeft evenveel water gebruikt als Marja. 
C Peter heeft meer water gebruikt dan Marja. 
 
 
Als natronloog enige tijd met lucht in aanraking is geweest, bevat de oplossing 
ook carbonaationen. Marja wil dit aantonen. Ze voegt aan natronloog die enige 
tijd met lucht in aanraking is geweest, een magnesiumnitraatoplossing toe.  
 
 

2p 49 Kan de aanwezigheid van carbonaationen in de oplossing worden aangetoond 
op de manier die Marja gebruikt? Licht je antwoord toe. 
 

1p 50 De carbonaationen zijn ontstaan door een reactie van natronloog met een stof 
die in lucht voorkomt. 
Welke stof is dit? 
A koolstofdioxide 
B stikstof 
C water(damp) 
D zuurstof 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  GT-0174-a-10-1-o* 
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GT-E-0174-a-10-1-o*   

erratumblad 2010-1 
 

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen natuur- en scheikunde 2 GL en TL vmbo op maandag 17 mei, 
aanvang 13.30 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze 
mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de 
kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
 
Op pagina 12 moet vraag 44 worden overgeslagen. 
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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GT-0174-a-10-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2010 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 22 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Aardolie 
 
 
Bij de eerste bewerking die aardolie ondergaat, wordt de aardolie gescheiden in 1 
een aantal fracties. Elk van de verkregen fracties heeft een eigen toepassing.  2 
Eén van de fracties wordt in aanwezigheid van een katalysator verhit.  3 
Daardoor worden grote moleculen omgezet in kleinere moleculen.  4 
Een deel van de stoffen die bij dit proces ontstaan, wordt gebruikt voor het 5 
maken van kunststoffen.6 
 
 

1p 1 Hebben de verkregen fracties (regel 2) een kookpunt of een kooktraject, en 
waardoor wordt dit veroorzaakt? 
A Een kookpunt, doordat het mengsels zijn. 
B Een kookpunt, doordat het zuivere stoffen zijn. 
C Een kooktraject, doordat het mengsels zijn. 
D Een kooktraject, doordat het zuivere stoffen zijn. 
 

1p 2 Welk proces wordt beschreven in de regels 3 en 4? 
A destilleren 
B kraken 
C smelten 
D verbranden 
 

1p 3 Wat is een andere naam voor kunststoffen (regel 6)?  
A amalgaam 
B halogenen 
C polymeren 
D suspensies 
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Tinnen lepels 
 
In de natte Amsterdamse bodem is een groot aantal tinnen lepels gevonden. Ze 1 
zijn gemaakt in de periode tussen 1300 en 1700. Tin werd toen gebruikt voor het 2 
maken van bestek, borden en andere gebruiksvoorwerpen. Om het tin sterker te 3 
maken werd er lood aan toegevoegd.  4 
De gevonden lepels zijn nog in zeer goede staat, omdat het tin nauwelijks is 5 
aangetast door zuurstof. Uit onderzoek bleek dat er op de lepels een harde 6 
beschermende laag is ontstaan. Deze laag bestaat uit een mengsel van koper- 7 
en ijzersulfiden (Cu2S en Fe2S3). De ionen waaruit deze zouten bestaan, komen 8 
voor in het Amsterdamse bodemwater.  9 
De metaalionen zijn afkomstig van koperen en ijzeren voorwerpen die ook in de 10 
bodem terecht zijn gekomen. Doordat oplosbare koper- en ijzerzouten ontstaan, 11 
komen de metaalionen in het water. De metaalionen kunnen vervolgens  12 
neerslaan op de lepels. 13 
In sommige delen van het land worden nauwelijks tinnen lepels aangetroffen. 14 
Als daar een lepel wordt gevonden, dan is hij in zeer slechte staat. Door de 15 
losse zandgrond kan er zuurstof bij het metaaloppervlak komen. Het tin wordt 16 
dan omgezet in tinoxide en het lood in loodwit (PbCO3).17 

 
 naar: Nieuwsbrief Instituut Collectie Nederland 
 
 

2p 4 Geef de formules van de twee ionsoorten die aanwezig zijn in Fe2S3.  
 

1p 5 Welke formule geeft een oplosbaar ijzerzout (regel 11) weer? 
A Fe(OH)3 
B Fe2(SO4)3 
C Fe2O3 
D FePO4 
 

3p 6 Door de reactie van tin in de zandgrond (regels 16 en 17) ontstaat onder andere 
tin(II)oxide.  

 Geef de reactievergelijking voor de vorming van tin(II)oxide uit tin. 
 

1p 7 Tot welk soort stoffen behoort loodwit (regel 17)? 
A atomaire stoffen 
B metalen 
C moleculaire stoffen 
D zouten 
 

1p 8 Om loodwit te laten ontstaan (regels 16 en 17) moet er behalve zuurstof nog een 
stof in de zandgrond aanwezig zijn. Welke van de hieronder genoemde stoffen 
kan dat zijn? 
A koolstofdioxide 
B stikstof 
C waterstof 
D zwaveldioxide 

Pagina: 321Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 GT-0174-a-10-2-o 4 lees verder ►►►

'Schoon geld' 
 
 
Muntstukken van 10, 20 en 50 eurocent bestaan uit een legering van 89% koper, 
1% tin, 5% aluminium en 5% zink. Muntstukken van 1, 2 en 5 eurocent bestaan 
uit een stukje ijzer met daaromheen een laagje koper.
 
 

1p 9 In het Binas informatieboek is de samenstelling van een aantal legeringen 
gegeven. Hoe wordt de legering genoemd waarvan de muntstukken van 10, 20 
en 50 eurocent zijn gemaakt? 
A brons 
B duraluminium 
C nieuw zilver 
D nordic gold 
 

1p 10 De munten van 1, 2 en 5 eurocent bestaan uit twee metalen. Toch mag je hier 
niet spreken van een legering. 

 Leg dit uit. 
 
 
Munten van 1, 2 en 5 eurocent worden na enige tijd dof. Dat wordt veroorzaakt 
door corrosie van het koper. Zoals uit onderstaande proef blijkt, kunnen de 
munten weer blinkend gemaakt worden met citroensap. 
 

 
 
 naar: Proeven in de keuken, uitgegeven door de Stichting C3 
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1p 11 Citroensap heeft een pH van 3.  
Waarmee kan deze pH zijn bepaald? 
A blauw lakmoespapier 
B rood lakmoespapier 
C fenolftaleïen 
D universeelindicatorpapier 

 
2p 12 Bij het schoon worden van de munt reageert koperoxide (CuO) met H+ ionen uit 

het citroensap. Daarbij ontstaan koperionen en water. 
 Geef de vergelijking van deze reactie. 

 
1p 13 Bij welk nummer, in de afbeelding die op bladzijde 4 staat, wordt de reactie van 

koperoxide met H+ ionen weergegeven? 
A nummer 1 
B nummer 2 
C nummer 3 
D nummer 4 
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Mineraalwater 
 
Om mineraalwater (bronwater) een frisse smaak te geven kan koolstofdioxide 
worden toegevoegd. Hierdoor ontstaat koolzuurhoudend mineraalwater. 
 

1p 14 Wat is de pH van dit mineraalwater? 
A kleiner dan 7 
B gelijk aan 7 
C groter dan 7 
 
 
Klaas koopt twee flesjes koolzuurhoudend mineraalwater van een verschillend 
merk. Hij bestudeert de etiketten en ziet dat de samenstelling van het 
mineraalwater in de flesjes verschilt. In onderstaande tabel is een deel van de 
informatie van het etiket weergegeven.  
 
tabel  
 
 deeltjes aanwezig in mineraalwater (in mg per liter) 
 

 mineraalwater 1 mineraalwater 2 
Na+ 
K+ 
Ca2+ 
Mg2+ 

HCO3
– 

SO4
2– 

Cl– 

         5 
         0,5 
         5,5 
         1,5  
       18 
         7,5 
         5,5 

          8,0 
          4,2 
        97 
        17 
      390 
        12 
        10 

 
 
 

2p 15 Bereken hoeveel mg Mg2+ een glas met 150 mL mineraalwater 2 bevat.  
 

1p 16 Tot welk soort deeltje behoort HCO3
– ? 

A atomen 
B ionen 
C moleculen 
 

1p 17 Klaas dampt 15 mL van het mineraalwater 2 in. Hierbij ontstaat een mengsel van 
vaste stoffen. 

 Geef de formule van een stof die in dit mengsel kan voorkomen. 
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Bij het openen van de flesjes bleek een gas vrij te komen. Klaas wil aantonen 
dat dit gas koolstofdioxide is. Hij gebruikt hiervoor een wasfles, die gevuld is met 
een oplossing. 
 
 

1p 18 In welke van onderstaande tekeningen is juist weergegeven hoe een gas door 
een oplossing moet worden geleid? 
 

gas

tekening 3

gas

tekening 2

gas

tekening 4

gas

tekening 1  
 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
D tekening 4 
 

1p 19 Geef de naam van de oplossing die gebruikt kan worden om koolstofdioxide aan 
te tonen. 
 
Klaas onderzoekt ook de elektrische stroomgeleiding van de twee soorten 
mineraalwater. Hij maakt een opstelling waarmee met een lampje kan worden 
bepaald of een oplossing de stroom geleidt. Uit de waarnemingen blijkt dat een 
van de soorten mineraalwater de stroom veel beter geleidt dan het andere 
mineraalwater. 
 
 

2p 20 Welk soort mineraalwater, mineraalwater 1 of mineraalwater 2, zal de stroom het 
best geleiden? Geef een verklaring voor je antwoord en gebruik hiervoor de 
tabel die op bladzijde 6 staat. 
Noteer je antwoord als volgt: 
soort mineraalwater: … 
verklaring: … 
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1p 21 Welke van de volgende opstellingen is geschikt om te onderzoeken of een 
oplossing stroom geleidt? 
 

batterij batterij batterij batterij

opstelling 1 opstelling 2 opstelling 3 opstelling 4  
 
A opstelling 1 
B opstelling 2 
C opstelling 3 
D opstelling 4 
 

De lucifer  
 
 
Lucifers bevatten een combinatie van stoffen. Elke stof heeft een eigen functie. 1 
De kop van een lucifer bestaat uit: 2 
− de zuurstofleverende stof kaliumchloraat; 3 
− een ruwmakende stof die bij het afstrijken voor wrijvingswarmte zorgt; 4 
− een brandbare stof, bijvoorbeeld zwavel.  5 
Het luciferhoutje is gedrenkt in paraffine en bevat ook ammoniumfosfaat. De 6 
paraffine brengt de vlam over van de kop naar het houtje en bevindt zich alleen 7 
in het bovenste gedeelte van het houtje. Ammoniumfosfaat is een remstof, deze 8 
stof zorgt ervoor dat het binnenste van het luciferhoutje niet verder brandt en 9 
daardoor heel blijft.10 
 
 

3p 22 Als kaliumchloraat (KClO3) wordt verhit, ontleedt het in kaliumchloride en 
zuurstof. 

 Geef de reactievergelijking van de ontleding van kaliumchloraat. 
 

1p 23 Welk reactieproduct ontstaat voornamelijk bij de verbranding van zwavel? 
A CO2  
B H2O 
C H2S 
D SO2 
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3p 24 De kop van de lucifer gaat branden doordat met de verschillende stoffen in de 
kop van de lucifer aan de drie verbrandingsvoorwaarden is voldaan.  

 Neem onderstaande tabel over en vul deze in. 
 

verbrandingsvoorwaarde: wordt aan voldaan door: 
1. brandstof (aanwezigheid van) een brandbare stof, 

bijvoorbeeld zwavel 
2. … … 
3. … … 

 
2p 25 Geef de formule van ammoniumfosfaat (regel 8). 

 
1p 26 Luciferhoutjes zonder ammoniumfosfaat zijn minder veilig dan luciferhoutjes die 

deze remstof wel bevatten.  
 Leg uit waardoor luciferhoutjes zonder ammoniumfosfaat minder veilig zijn. 

 
 
Lucy onderzoekt hoeveel paraffine in een lucifer aanwezig is.  11 
Ze verwijdert de koppen van 25 lucifers. De houtjes doet ze samen met 8 mL 12 
wasbenzine in een reageerbuis. Ze plaatst de reageerbuis een kwartier in een 13 
bekerglas met heet water.  14 
Vervolgens filtreert Lucy het mengsel en giet daarna het filtraat op een 15 
horlogeglas. Nadat de wasbenzine verdampt is, blijft een hoeveelheid witte 16 
wasachtige vaste stof achter (paraffine). Deze stof heeft een massa van 214 mg.17 
 
 

1p 27 Voor welke scheidingsmethode gebruikt Lucy de wasbenzine? 
A adsorberen 
B bezinken 
C destilleren 
D extraheren 
 

1p 28 Welk soort mengsel heeft Lucy op het horlogeglas gegoten (regels 15 en 16)? 
A een emulsie 
B een oplossing 
C een suspensie 
 

2p 29 Bereken hoeveel milligram paraffine een doosje lucifers bevat. Ga er vanuit dat 
bij het onderzoek van Lucy geen paraffine in de lucifers is achtergebleven en dat 
een doosje 45 lucifers bevat. 
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Roetfilter 
 
Nieuwe dieselauto’s worden uitgerust met een zogenoemd 'wall-flow' roetfilter. 1 
Het filter heeft een speciaal 'zigzag' model (zie afbeelding). Na verloop van tijd 2 
zal het filter vol raken. Als het filter te vol raakt dan wordt het roet naverbrand in 3 
het filter. Hiervoor is een temperatuur nodig van minimaal 550 ºC. De filters 4 
houden ten minste 95% van de roetdeeltjes tegen. 5 
 

verbrandingsgassen
met roetdeeltjes

verbrandingsgassen
met minder roetdeeltjes

filter  
 

2p 30 Geef twee stofeigenschappen van roet. 
 

1p 31 Het filter heeft een speciaal 'zigzag model'. Het is aannemelijk dat dit model een 
voordeel heeft ten opzichte van een 'recht model'. 
 

zigzag model recht model  
 

 Geef een voordeel van een 'zigzag model' ten opzichte van een 'recht model'.  
 

1p 32 Wat is de vergelijking van de volledige verbranding van roet? 
A C  +  O  →  CO 
B C  + 2 O  →  CO2 
C 2 C  + O2  →  2 CO 
D C  +  O2  →  CO2 
 
 
Het 'wall-flow' filter houdt ook bepaalde stoffen tegen, waaronder fosfor- 
verbindingen. Deze stoffen blijken niet naverbrand te worden en blijven achter. 
Daarom moet het filter na ongeveer 70 duizend kilometer extra gereinigd 
worden.  
 
 

1p 33 Geef het symbool voor fosfor. 
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Op oudere dieselauto’s kunnen ook roetfilters geplaatst worden: een zogenoemd 
'retro-fit' filter. De overheid voerde een campagne om mensen te motiveren een 
roetfilter te laten monteren op hun auto. Zo werd bij het plannen van een route 
op www.routenet.nl automatisch de hoeveelheid fijnstof berekend die tijdens de 
geplande autorit zou worden uitgestoten, zowel zonder roetfilter als met een 
'retro-fit' filter. Dit filter zou de uitstoot van roet met 40% verlagen. 
 
Bij het plannen van een rit van Amsterdam naar Maastricht op www.routenet.nl 
werden twee kaders zichtbaar. Deze kaders zijn hieronder weergegeven waarbij 
één getal is weggelaten. 
 

 
 

1p 34 Met de term 'fijnstof' worden kleine vaste deeltjes in de lucht bedoeld. 
Wat is de scheikundige benaming van een mengsel van kleine vaste deeltjes in 
een gas? 
A mist 
B nevel 
C rook 
D suspensie 
 

2p 35 Bereken hoeveel mg fijnstof op de stippellijn in het rechter kader moet staan. 
 
 
De uitstoot van roet van een dieselauto met een goed roetfilter is vergelijkbaar 
met een moderne benzine-auto. De uitstoot van stikstofoxiden is echter tot 10 
maal hoger. Stikstofoxiden veroorzaken zure regen, omdat hieruit, in de 
atmosfeer salpeterzuur wordt gevormd. 
 
 

1p 36 Wat is de notatie van verdund salpeterzuur? 
A Na+  + OH– 
B Ca2+  + 2 OH– 
C H+  + NO3

– 
D 2 H+  +  SO4

2– 
 

 Autorit ZONDER roetfilter 
     
van: Amsterdam  
naar: Maastricht  
     

  aantal mg fijnstof:   10800  
       

 Autorit MET retro-fit filter 
     
van: Amsterdam  
naar: Maastricht  
     
  aantal mg fijnstof:  …  
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Ammonia(k) 
 
 
Als mensen dreigen flauw te vallen, kan men gebruik maken van de prikkelende 1 
geur van ammoniak. Hiervoor zijn capsules in de handel. Op de verpakking van 2 
deze capsules staat dat ze een mengsel van ammonia en alcohol bevatten. Om 3 
zo'n capsule te gebruiken moet men het glas ervan breken. Dan komt een rode 4 
vloeistof in het papieren omhulsel. Uit de vloeistof verdampen zowel ammoniak 5 
als alcohol. Deze damp zorgt er voor dat iemand die dreigt flauw te vallen, 6 
meteen weer 'wakker' is.  7 
De doorsneetekening van zo'n ammoniacapsule ziet er als volgt uit: 8 
  

omhulsel van stevig
adsorberend papier

glazen capsule met
rode vloeistof

 
 

1p 37 Wat is het verschil tussen ammoniak (regel 2) en ammonia (regel 3)? 
 

1p 38 Jorrit denkt dat aan het mengsel in de capsule (regel 3) een indicator is 
toegevoegd, waardoor de vloeistof rood is geworden.  
Welke indicator uit Binas-tabel 33 zou dit kunnen zijn? 
A dimethylgeel 
B fenolrood 
C lakmoes 
D methylrood 
 

3p 39 Jorrit besluit een proef te doen om te onderzoeken of de rode kleur van de 
vloeistof inderdaad door een indicator wordt veroorzaakt. Hij breekt de capsule 
open en brengt de inhoud in een reageerbuis. 

 Beschrijf hoe Jorrit het onderzoek kan uitvoeren. Geef daarbij aan wat hij 
moet doen, een mogelijke waarneming en de bijbehorende conclusie. 

 
 
Jorrit wil de hoeveelheid NH3 in een capsule bepalen. Hij verwijdert het papier 
dat om de capsule zit. Daarna brengt hij wat water in een erlenmeyer en doet er 
de capsule in. Vervolgens breekt Jorrit de capsule waardoor de ammonia mengt 
met het water in de erlenmeyer. Van de rode kleur is nu weinig meer te zien. 
Jorrit voegt een geschikte indicator toe en titreert de ammonia met zoutzuur. Hij 
heeft 8,7 mL van het zoutzuur nodig. Uit een andere proef weet hij dat 10 mL 
van het gebruikte zoutzuur reageert met 68 mg NH3. 
 
 

2p 40 Geef de notatie van zoutzuur. Vermeld hierbij ook de toestandsaanduiding(en). 
 

2p 41 Bereken met behulp van de gegevens van de titratie van Jorrit hoeveel mg NH3 
in een capsule aanwezig is. 
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Zwembadwater gedesinfecteerd 

 
 
In zwembadwater komen verschillende soorten ziektekiemen voor. Denk hierbij 1 
aan schimmels, bacteriën en virussen. Door toevoeging van natriumhypochloriet 2 
(NaClO) aan zwembadwater wordt het grootste gedeelte van deze ziektekiemen 3 
gedood en wordt het zwembadwater gedesinfecteerd.  4 
 
Natriumhypochloriet wordt ook wel chloorbleekloog of chloorbleekmiddel 5 
genoemd. In de volksmond wordt natriumhypochloriet ‘chloor’ genoemd. Het gas 6 
chloor heeft echter een andere formule, namelijk Cl2. 7 

 
Een oplossing van natriumhypochloriet kan onder andere worden gevormd door 8 
(keuken)zout op te lossen in onthard water en deze oplossing vervolgens te 9 
elektrolyseren. Er ontstaat dan een oplossing van natriumhypochloriet in water.10 
 
 naar: http://www.lenntech.com 
 
 

2p 42 Natriumhypochloriet (NaClO regel 3) is goed oplosbaar in water. Bij het 
oplossen van natriumhypochloriet ontstaan natrium- en hypochlorietionen.  

 Geef de vergelijking voor het oplossen van natriumhypochloriet.  
 

1p 43 Natriumhypochloriet maakt het zwembadwater basisch.  
 Noem een eigenschap van een basische oplossing. 

 
1p 44 Tot welk soort stof behoort chloor (regels 6 en 7)? 

A edelgassen 
B halogenen 
C koolwaterstoffen 
D ontleedbare stoffen 
 

2p 45 Water kan onthard worden door een waterontharder te gebruiken. 
 Geef nog twee andere methoden (dan het gebruik van waterontharders) 

waarmee water kan worden onthard. 
 

1p 46 Welk soort proces is elektrolyse (regel 10)? 
A neutralisatie 
B ontleding 
C verbranding 
D verdamping 
 
 
 
 

einde  einde  einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

GT-0174-a-10-2-o* 
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913-0174-a-GT-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2009 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 26 mei

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Goocheltruc 
 
 
Op een Amerikaanse website is de volgende proef beschreven: 
 
Hoe 'water' in 'rode wijn' te veranderen. 
Dit moet je doen: 
stap 1:  Strooi wat natriumcarbonaat in een glas. 
stap 2:  Vul een tweede glas tot de helft met water. Voeg ongeveer 10 druppels 

indicator aan het water toe. 
stap 3:  Om het 'water' in 'wijn' te veranderen, giet je het water met de indicator 

in het glas dat het natriumcarbonaat bevat. Roer goed en het 'water' 
verandert van kleurloos naar rood. 

 
 naar: http://chemistry.about.com 
 
 

1p 1 Op de website is ook de naam gegeven van de indicator die moet worden 
gebruikt bij stap 2. Met behulp van Binas-tabel 33 is na te gaan om welke 
indicator het bij deze proef gaat. 
Welke indicator kan bij deze proef worden gebruikt? 
A broomfenolrood 
B fenolftaleïen 
C lakmoes 
D methyloranje 
 

1p 2 Op de pot met natriumcarbonaat staat het hiernaast 
afgebeelde pictogram. 
Wat betekent dit pictogram? 
A bijtend 
B explosief 
C giftig 
D schadelijk 
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3p 3 Tijdens het roeren (stap 3) lost het natriumcarbonaat (Na2CO3) op. 
 Geef de vergelijking van het oplossen van natriumcarbonaat. Vermeld 

daarbij ook de toestandsaanduidingen. 
 

1p 4 Na afloop van de beschreven proef kan de 'wijn' weer in 'water' worden 
veranderd door een oplossing toe te voegen aan de 'wijn'. 
Welke oplossing is hiervoor geschikt? 
A ammonia 
B kalkwater 
C natronloog 
D zoutzuur 
 

1p 5 Op de website staat ook een andere manier vermeld om de 'wijn' weer in 'water' 
te veranderen: met een rietje de uitgeademde lucht in de gekleurde vloeistof 
blazen. 

 Waarom moet hierbij een veiligheidsbril worden opgezet? 
 
 

Vergiftiging  
 
Zes mensen onwel door koolstofmono-oxide  
DEN HAAG - Door een defecte keukengeiser in een woning in Den Haag hebben 
maandagmiddag zes mensen koolstofmono-oxidevergiftiging opgelopen.  
 
De vier vrouwen en twee kinderen zijn naar een ziekenhuis gebracht, maar hun 1 
toestand is niet zorgwekkend. Dat heeft de Haagse brandweer gemeld.  2 
Eén van de vrouwen belde de brandweer omdat ze haar slapende zoontje niet 3 
wakker kreeg en ze zelf last had van hoofdpijn. Ze dacht aan een gaslek.  4 
Op aanraden van de brandweer verlieten de bewoners de woning. Brandweer en 5 
politie ontruimden de huizen naast de getroffen woning.6 
 
 naar: www.nu.nl
 
 

1p 6 Geef de formule van koolstofmono-oxide. 
 

2p 7 Het belangrijkste bestanddeel van aardgas is methaan (CH4). In een goed 
functionerende keukengeiser verbrandt het methaan volledig. 

 Geef de namen van de twee stoffen die bij de volledige verbranding van 
methaan ontstaan. 

 
1p 8 De keukengeiser uit de tekst functioneerde niet goed: het aardgas werd in de 

geiser onvolledig verbrand. 
 Geef een mogelijke verklaring voor het onvolledig verbranden van aardgas in 
de keukengeiser. 

 

Pagina: 334Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 913-0174-a-GT-1-o 4 lees verder ►►►

1p 9 De bewoners hadden kunnen zien dat de verbranding in de geiser onvolledig 
was: de vlammen van de brander waren groter dan normaal en geel van kleur. 
De gele kleur werd veroorzaakt door een stof die vrijkwam bij de onvolledige 
verbranding. 
Door welke stof werd de vlam geel gekleurd? 
A koolstof 
B koper 
C stikstof 
D zuurstof 
 

1p 10 Als mensen onwel zijn geworden door koolstofmono-oxide moeten de 
slachtoffers zo snel mogelijk uit de ruimte worden verwijderd. Zij kunnen in het 
ziekenhuis verder worden behandeld.  
Welke behandeling geeft men in het ziekenhuis aan de slachtoffers van een 
koolstofmono-oxide-vergiftiging? Gebruik hierbij het informatieboek Binas.  
A Melk laten drinken. 
B De maag leegpompen. 
C Norit toedienen. 
D Zuurstof toedienen.  
 

1p 11 Omdat koolstofmono-oxide zich gemakkelijk kan verplaatsen ontruimden 
brandweer en politie uit voorzorg ook de huizen naast de getroffen woning 
(regels 5 en 6). 

 Door welke eigenschap van koolstofmono-oxide kan deze stof zich 
gemakkelijk verplaatsen? 

 
 

Verzinken 
 
 
Om ijzer tegen roesten te beschermen kan er een laagje zink op aangebracht 1 
worden. Na verloop van tijd kan het beschermende laagje zink beschadigen. 2 
Daardoor kan het ijzer gaan roesten. Het is mogelijk om het aangetaste ijzer 3 
opnieuw te verzinken. Eerst worden de oude zink- en roestlagen verwijderd in 4 
een zogenoemd beitsbad. Dit beitsbad bevat een zure oplossing met een lage 5 
pH. In het beitsbad reageren het zink en de roest met het zuur. Het 6 
schoongemaakte ijzer wordt vervolgens ondergedompeld in een ander bad dat 7 
vloeibaar zink bevat. 8 
 
 

1p 12 Wat is de formule van de deeltjes die de lage pH-waarde van het beitsbad 
veroorzaken (regels 5 en 6)? 
A H+ 
B H2 
C H2O 
D OH– 
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1p 13 Roest bestaat grotendeels uit Fe2O3. 
Wat is de naam van Fe2O3?  
A ijzer(II)oxide  
B ijzer(III)oxide 
C ijzerdioxide 
D ijzertrioxide 
 

2p 14 Geef de reactievergelijking voor de vorming van Fe2O3 uit ijzer en zuurstof. 
 

1p 15 Welke van de twee reacties die plaatsvinden in het beitsbad (regel 6) is een 
zuur-base reactie? 
A geen van beide reacties 
B alleen de reactie van roest (Fe2O3) met zuur 
C alleen de reactie van zink met zuur 
D zowel de reactie van roest (Fe2O3) met zuur als de reactie van zink met zuur 
 
 
Bij het beitsen ontstaat afvalzuur dat onder andere zinkionen bevat. Deze 
zinkionen mogen niet in het milieu terecht komen. Daarom laat men de 
zinkionen reageren met chloride-ionen. Daarbij ontstaan (samengestelde) ionen 
met de formule ZnCl4

2–.  
Het afvalzuur wordt daarna in een ionenwisselaar gebracht. In dit apparaat 
worden de ZnCl4

2– ionen gewisseld tegen OH– ionen. De vrijgekomen OH– ionen 
reageren met de waterstofionen die in het afvalzuur aanwezig zijn.  
De oplossing die vervolgens uit de ionenwisselaar komt, mag in het riool 
geloosd worden.
 
Gebruik voor de beantwoording van de vragen 16 tot en met 18 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 16 Tegen hoeveel OH– ionen wordt één ZnCl4
2– ion gewisseld in de ionenwisselaar?  

A 1 
B 2 
C 4 
D 8 
 

1p 17 Is de pH van de oplossing die uit de ionenwisselaar komt anders dan de pH van 
het afvalzuur dat de ionenwisselaar ingaat?  
A Ja, de pH van de oplossing die uit de ionenwisselaar komt, is hoger. 
B Ja, de pH van de oplossing die uit de ionenwisselaar komt, is lager. 
C Nee, de pH is niet veranderd. 
 

1p 18 Het elektrisch geleidingsvermogen van de oplossing die uit de ionenwisselaar 
komt, is lager dan het elektrisch geleidingsvermogen van het afvalzuur dat de 
ionenwisselaar ingaat. 

 Welke conclusie kan hieruit getrokken worden over de oplossingen? 
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Ontweringswater 
 
Als je een probleem hebt, is er op internet altijd wel een forum te vinden waarop 
je hulp kan krijgen. Hans gebruikte www.klusidee.nl voor zijn probleem. 
De vraag van Hans en de reacties daarop zijn hieronder weergegeven. 
 
H@ns:Tot grote ergernis van mijn vrouw heb ik een verfblik op een marmeren 1 
tafeltje buiten in de regen laten staan. Resultaat: een grote roestkring in het blad 2 
(en net geen blauw oog ). Iemand een idee hoe dit op te lossen? 3 
Klusidee Kees antwoordt: Het vervelende is, dat het enige dat roest (in feite 4 
een base) neutraliseert, zuren zijn. En die zuren tasten ook het marmer aan: het 5 
gaat meteen bruisen. Ik heb bijvoorbeeld met (pure!) zoutzuur roestvlekken 6 
kunnen weghalen uit een grindtegel in de tuin. Maar dat lijkt me in jouw geval 7 
niet zo geslaagd... 8 
Reactie van Mwdecor: H@ns, oxaalzuur is wat je moet hebben. Je kan het 9 
kopen in een bouwmarkt. Daar noemen ze het ontweringswater.10 
 
 

1p 19 Het belangrijkste bestanddeel van marmer is calciumcarbonaat. 
Wat is de naam van het gas dat het bruisen (regel 6) veroorzaakt? 
A koolstofdioxide 
B stikstof 
C waterstof 
D zuurstof 
 

1p 20 In zijn antwoord heeft Klusidee Kees het over 'pure zoutzuur' (regel 6). Pure 
zoutzuur, in de betekenis van zuiver zoutzuur, bestaat niet. 

 Wat zal Klusidee Kees bedoelen met 'pure zoutzuur'? 
 
 
Joost, de zoon van Hans, wil weten hoeveel oxaalzuur is opgelost in 500 mL 11 
ontweringswater. 12 
Hij voert de volgende titratie uit: 13 
Hij neemt 5,0 mL ontweringswater en druppelt natronloog toe. Er is 23,3 mL 14 
natronloog nodig om met al het oxaalzuur te reageren. 15 
Uit een andere proef weet Joost dat 1,0 mL van de gebruikte natronloog precies 16 
reageert met 5,8 mg oxaalzuur.17 
 
 

1p 21 Welk soort stof moet Joost toevoegen aan het ontweringswater om te kunnen 
zien wanneer al het oxaalzuur heeft gereageerd met de natronloog 
(regels 14 en 15)? 
A een base 
B een indicator 
C een katalysator  
D een legering 
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1p 22 Wat is de formule van de deeltjes die bij de proef van Joost reageren met het 
oxaalzuur (regel 15)? 
A O 
B O2– 
C OH 
D OH– 
 

3p 23 Bereken hoeveel gram oxaalzuur in 500 mL ontweringswater is opgelost. 
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Loodchromaat 
 
Lood(II)chromaat kan worden gebruikt als gele kleurstof voor verf.  
Lood(II)chromaat kan als volgt worden gemaakt. 
 
stap 1: Los 1,5 g vast natriumchromaat op in 50 mL water. Er ontstaat een gele 

oplossing waarin natriumionen en chromaationen (CrO4
2–) aanwezig zijn 

(oplossing 1). 
 
stap 2:  Los 1,5 g vast lood(II)nitraat op in 50 mL water.  
  Er ontstaat een kleurloze oplossing waarin loodionen en nitraationen 

aanwezig zijn (oplossing 2). 
 
stap 3:  Voeg oplossing 1 toe aan oplossing 2. Er ontstaat dan een mengsel 

waarin gele vaste deeltjes (lood(II)chromaat) rondzweven in de vloeistof. 
 
stap 4:  Filtreer het mengsel dat bij stap 3 ontstaan is. 
 

1p 24 Wat is de formule van het zout natriumchromaat dat wordt opgelost in stap 1? 
A NaCrO4  
B Na2CrO4  
C Na4CrO4  
D Na8CrO4  
 

2p 25 Geef de vergelijking van de neerslagreactie die plaatsvindt in stap 3.  
 

1p 26 Wat is de naam van het soort mengsel dat in stap 3 ontstaat? 
A emulsie 
B legering 
C oplossing 
D suspensie 
 

2p 27 Maak een tekening van de opstelling van de filtratie (stap 4). Geef daarbij aan 
waar zich het filtraat en waar zich het residu bevindt. 
 

2p 28 De massaverhouding waarin natriumchromaat en lood(II)nitraat met elkaar 
reageren is 1 : 2. 

 Bereken, aan de hand van de tekst, dat natriumchromaat in overmaat 
aanwezig is. 

 
2p 29 Na de filtratie (stap 4) kan ook uit de kleur van de opgevangen oplossing worden 

afgeleid welke van de stoffen natriumchromaat en lood(II)nitraat bij deze proef in 
overmaat aanwezig is.  

 Leg uit hoe uit de kleur kan worden afgeleid dat natriumchromaat in 
overmaat aanwezig is. 
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Vermiljoen  
 
Vermiljoen is een rode kleurstof die vroeger veel werd gebruikt in rode verf 1 
waarmee kunstenaars schilderden. Na drie eeuwen zijn sommige rode delen van 2 
de schilderijen verkleurd. Uit onderzoek bleek dat deze verkleuring onder 3 
invloed van licht verloopt.  4 
Vermiljoen bestaat voornamelijk uit een stof met de formule HgS. Bij de 5 
ontleding van deze stof ontstaan kwik en zwavel. De verkleuring wordt 6 
veroorzaakt door deze ontleding van het vermiljoen. Het zwavel dat bij de 7 
ontleding is ontstaan, reageert met zuurstof tot zwaveldioxide.  8 
Zwaveldioxide kan daarna met stoffen uit vochtige lucht worden omgezet tot 9 
zwavelzuur. Dit zuur tast de schilderijen verder aan.10 
 
 

2p 30 Van kwik zijn verschillende positieve ionen bekend.  
 Geef de chemische naam van de stof met de formule HgS. Maak hierbij 

gebruik van een Romeins cijfer. 
 

1p 31 Uit de tekst is af te leiden welk type ontledingsreactie plaatsvindt tijdens de 
verkleuring van de rode verf (regels 2 tot en met 7). 
Welk type ontledingsreactie is dit? 
A elektrolyse 
B fotolyse 
C thermolyse 
 

1p 32 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt bij de ontleding van HgS  
(regels 5 tot en met 7).  
 

1p 33 Uit onderzoek is gebleken dat chloride-ionen als katalysator optreden bij de 
ontleding van HgS.  

 Welke invloed hebben chloride-ionen op de verkleuring van de rode verf? 
 

1p 34 Welke stoffen uit vochtige lucht reageren met zwaveldioxide tot  
zwavelzuur (regels 9 en 10)?  
A H2 en N2 
B H2 en O2 
C H2O en N2 
D H2O en O2 
 

2p 35 De beschreven verkleuring en aantasting van schilderijen is blijvend. In een 
museumzaal kunnen maatregelen genomen worden om het proces zo langzaam 
mogelijk te laten verlopen. 

 Noem twee maatregelen die genomen kunnen worden. 
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Waterstofperoxide 
 
Waterstof en zuurstof gebruikt men voor de bereiding van waterstofperoxide. 1 
Allereerst laat men waterstof in een eerste reactor reageren met een hulpstof A.  2 
De vergelijking van deze reactie is: 3 
 
H2  +  A  →  H2A 
 
Daarna laat men H2A met zuurstof reageren in een tweede reactor.  4 

De vergelijking van deze reactie is: 5 
 
H2A  +  O2 →  H2O2  +  A 
 
Tenslotte wordt in een scheidingsruimte water toegevoegd aan het mengsel. 6 
Waterstofperoxide lost daarbij in water op, stof A niet.  7 
De oplossing van waterstofperoxide wordt afgetapt, stof A wordt weer 8 
teruggevoerd naar de eerste reactor.  9 
Het beschreven proces is hieronder schematisch weergegeven.10 
 

reactor I reactor II
scheidings-
   ruimte

H2 O2 H2O

 

1

2 3 4

 
 
 

2p 36 Bereken het massapercentage zuurstof in waterstofperoxide (H2O2). 
 

1p 37 WeIke scheidingsmethode wordt in de regels 6 en 7 beschreven?  
A adsorberen 
B destilleren 
C extraheren 
D indampen 
 

1p 38 Door het terugvoeren van stof A (regels 8 en 9) ontstaat minder afval. 
 Noem nog een voordeel van het opnieuw gebruiken van stof A. 

 
1p 39 In stofstroom 4 van de schematische weergave van het proces is 

waterstofperoxide aanwezig. 
In welke andere stofstroom is ook waterstofperoxide aanwezig? 
A stofstroom 1 
B stofstroom 2 
C stofstroom 3 
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Kwartsglas 
 
 
De glazen bol van een halogeenlamp is gemaakt van kwartsglas. Kwartsglas 1 
kan een hogere temperatuur verdragen dan gewoon glas. Kwartsglas bestaat uit 2 
silica (SiO2) en heeft een hoog smeltpunt (boven 1600 oC).3 
 
 

2p 40 Geef de chemische naam van silica (regel 3). 
 

2p 41 Hieronder zijn twee smeltdiagrammen weergegeven. Een daarvan is het 
smeltdiagram van kwartsglas. 
 

1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300

0

temperatuur
in  C

temperatuur
in  C

tijd

1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300

0 tijd 
    smeltdiagram 1 smeltdiagram 2 
 

 Welk van deze twee smeltdiagrammen is het smeltdiagram van kwartsglas? 
Geef een verklaring voor je antwoord. 

 
 
Bij het verwisselen van een halogeenlamp mag het glas niet met de vingers 4 
worden aangeraakt, want er kan dan huidvet op het glas achterblijven.5 
Als de lamp daarna wordt ingeschakeld, zal het vet door de grote hitte 6 
'inbranden' in het kwartsglas. Het glas wordt dan plaatselijk zwart. De zwarte 7 
stof absorbeert warmte. Daardoor zal het glas kunnen barsten.8 
 
 

1p 42 Vetten zijn stoffen die uit grote moleculen bestaan; bijvoorbeeld C51H98O6. 
Welk element dat in een vet aanwezig is, zorgt voor het zwart worden van het 
kwartsglas (regel 7)? 
A koolstof 
B waterstof 
C zuurstof 
 

1p 43 Als het glas toch per ongeluk met de vingers is aangeraakt, kan de lamp met 
alcohol (ethanol) worden schoongemaakt. Bij het schoonmaken van grote 
halogeenlampen, zoals toneellampen, moet daarna enige tijd worden gewacht 
met het inschakelen van de lamp. 

 Welk gevaar bestaat er als de lamp wordt ingeschakeld direct na het 
schoonmaken met alcohol? 
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Zout  
 
Op de site van de Consumentenbond is de volgende informatie te vinden:
 
Elke dag een overdosis 
Als we in Nederland minder zout zouden eten, zou dat naar schatting ruim 5000 1 
sterfgevallen schelen. De boosdoener in keukenzout (natriumchloride) is 2 
natrium. Natrium zorgt voor een stijging van de bloeddruk, het gevolg is een 3 
verhoogd risico op een hart- of herseninfarct. Nederlanders krijgen dagelijks 4 
rond de 11 gram zout binnen. Om goed te functioneren heeft het lichaam aan 5 
1 gram voldoende. De Gezondheidsraad geeft als maximale Aanvaardbare 6 
Dagelijkse Inname (ADI) een hoeveelheid van 6 gram zout.  7 
Het zou beter zijn minder dan 6 gram te gebruiken, maar in de praktijk is dat 8 
nauwelijks haalbaar. Dit komt omdat bijna driekwart van het zout dat we binnen 9 
krijgen afkomstig is van kant-en-klare voedingsmiddelen. Bewust kiezen is 10 
moeilijk want fabrikanten zijn niet verplicht het zoutgehalte op het etiket te 11 
vermelden. Fabrikanten vermelden soms de hoeveelheid natrium, maar veel 12 
consumenten weten niet dat dit een maat is voor het zoutgehalte.  13 
Nog minder mensen weten dat het natriumgehalte met 2,5 vermenigvuldigd 14 
moet worden om het gehalte keukenzout in een product te weten te komen. 15 
 
 

1p 44 De naam natrium (regel 3) is chemisch onjuist. Welk soort deeltje, dat aanwezig 
is in keukenzout, wordt met 'natrium' bedoeld? 
A atoom 
B ion 
C molecuul 
 

1p 45 De Gezondheidsraad vermeldt de ADI in gram (regel 7). Wetenschappers 
drukken de ADI van een stof uit in gram per kilogram lichaamsgewicht. 

 Geef aan waarom de ADI beter kan worden uitgedrukt in gram per kilogram 
lichaamsgewicht. 

 
2p 46 De Consumentenbond geeft in de regels 14 en 15 een eenvoudige rekenregel 

om het gehalte aan keukenzout in een product te berekenen. 
 Laat met behulp van een berekening zien dat deze rekenregel (ongeveer) 

klopt.  
 

2p 47 Roberto eet een pizza. Op de doos van de pizza staat dat deze 1,98 gram 
natrium bevat. 

 Hoeveel procent van de door de Gezondheidsraad gegeven ADI (regel 7) 
krijgt Roberto binnen als hij de hele pizza heeft opgegeten? Gebruik hierbij 
de rekenregel van de Consumentenbond (regels 14 en 15).  
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1p 48 Keukenzout wordt als smaakversterker gebruikt, maar ook om voedsel te 
conserveren. Welk E-nummer is ook een conserveermiddel? 
A E-162 
B E-210/13 
C E-420 
D E-620/25 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  013-0174-a-GT-1-o* 

Pagina: 344Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



945-0174-a-GT-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2009 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 23 juni

13:30 - 15:30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Verbrandingsgassen 
 

Autobenzine is een mengsel van koolwaterstoffen, waaronder octaan. 1 
In een automotor wordt benzine verbrand. Het gasmengsel dat de motor verlaat, 2 
bevat onder andere de volgende stoffen: CO, CO2, H2O, N2, NO en NO2. 3 
NO en NO2 ontstaan doordat in de motor N2 en O2 uit de lucht met elkaar 4 
reageren.5 

 
2p 1 Leg uit of autobenzine (regel 1) een kookpunt of een kooktraject heeft. 

 
2p 2 Bereken het massapercentage koolstof in octaan (C8H18). 

 
1p 3 Wat is de naam van de stof die wordt aangeduid met de formule N2? 

A natrium 
B neon 
C stikstof 
D waterstof 
 

1p 4 Onder normale omstandigheden reageren stikstof en zuurstof uit de lucht niet 
met elkaar. 

 Geef aan waardoor stikstof en zuurstof in een automotor wel met elkaar 
reageren. 

 
2p 5 Met welk reagens kan aangetoond worden dat er H2O in het uitlaatgas zit, en 

wat neem je dan waar? 
 

2p 6 Het gasmengsel dat de motor verlaat is schadelijk voor het milieu.  
 Noem twee milieueffecten die door het gasmengsel worden veroorzaakt. 
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Ballonnen 
 
 
Om een ballon te vullen, kan gekozen worden uit verschillende gassen. 
Afhankelijk van het soort gas kan een ballon al dan niet opstijgen. 
In onderstaande tabel is van een aantal gassen de dichtheid bij 20 o C gegeven. 
 
gas argon helium neon lucht koolstofdioxide waterstof zuurstof 

dichtheid 
(10–3 g/cm3) 

   1,66 0,17 0,84 1,20 1,85 0,083 1,33 

 
 

1p 7 Wilma heeft vier ballonnen. Ze vult de eerste ballon met argon, de tweede met 
neon, de derde met koolstofdioxide en de vierde met zuurstof. Ze legt de 
ballonnen op de grond en laat ze gelijktijdig los. Er blijkt maar één ballon 
omhoog te gaan. 
Welk gas zit in de ballon die omhoog gaat? 
A argon 
B koolstofdioxide 
C neon 
D zuurstof 
 
 
Luchtballonnen werden vroeger gevuld met waterstof. Tegenwoordig gebruikt 
men meestal helium of hete lucht. Omdat helium duur is, wordt in luchtballonnen 
meestal hete lucht gebruikt. Om de lucht in de ballon te kunnen verwarmen, 
wordt een brandstof meegenomen. De meest gebruikte brandstof is propaan. 
Propaan is bij normale druk en temperatuur een gas. Om zoveel mogelijk 
brandstof mee te kunnen nemen, wordt het propaan vloeibaar gemaakt. 
 
 

1p 8 Geef een reden waarom waterstof (bijna) niet meer als vulling voor 
luchtballonnen wordt gebruikt.  
 

1p 9 Tot welke groep stoffen behoort helium? 
A edelgassen 
B halogenen  
C metalen 
D zouten  
 

3p 10 Geef de vergelijking van de volledige verbranding van propaan (C3H8). 
 

1p 11 Noem een manier om het gas propaan vloeibaar te maken. 
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Aquarelverf 
 
Een populaire schildertechniek is het aquarelleren. Tabletjes aquarelverf 1 
bestaan uit onoplosbare pigmenten (kleurstoffen) en het bindmiddel E-414. Bij 2 
het toevoegen van water lost alleen het bindmiddel op en ontstaat een gekleurd 3 
mengsel. Een van de pigmenten die vroeger werden gebruikt voor het maken 4 
van gele verf, was het giftige lood(II)chromaat (PbCrO4). Tegenwoordig wordt 5 
het minder giftige CdS als pigment voor gele verf gebruikt. 6 
 
 

1p 12 Wat is de naam van het soort mengsel dat in regel 3 beschreven is? 
A emulsie 
B oplossing 
C schuim 
D suspensie 
 

1p 13 Geef de naam van het bindmiddel dat in de aquarelverf wordt gebruikt (regel 2). 
Maak daarbij gebruik van een tabel in Binas. 
 

1p 14 Lood(II)chromaat is opgebouwd uit loodionen en chromaationen. 
Wat is de lading van het chromaation in PbCrO4? 
A 2 – 
B 4 – 
C 2 + 
D 4 + 
 

1p 15 Welk pictogram moet volgens de tekst op het etiket van een pot lood(II)chromaat 
staan (regel 5)? 
 

pictogram 2pictogram 1 pictogram 3 pictogram 4  
 
A pictogram 1 
B pictogram 2 
C pictogram 3 
D pictogram 4 
 

2p 16 Geef de naam van CdS. 
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Om bij het aquarelleren het papier op bepaalde plaatsen wit te kunnen houden, 7 
kan een zogenoemde maskeervloeistof worden gebruikt. Tijdens het 8 
aanbrengen van deze vloeistof op het papier kan een ammoniak-geur worden 9 
waargenomen. Na het drogen is er een rubberachtig, grijs laagje ontstaan. Bij 10 
het schilderen zal dit laagje de waterige verf afstoten. Na het schilderen kan het 11 
laagje met de vingers van het papier worden afgewreven. Dan komen de witte 12 
plekken weer tevoorschijn.13 
 
 

2p 17 Geef de formule met toestandsaanduiding van ammoniak (regel 9). 
 

2p 18 Is er bij het verwijderen van het rubberlaagje sprake van een chemische reactie 
(regels 11 en 12)? Motiveer je antwoord. 
 
 
 
 
 

Pagina: 349Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 945-0174-a-GT-2-o 6 lees verder ►►►

Gebrande kalk 
 
Gebrande kalk (CaO) wordt al eeuwenlang gebruikt als grondstof bij het bouwen 1 
van huizen. Aan de kust van Nederland werd gebrande kalk gemaakt door een 2 
hoge kalkoven met schelpen te vullen en te verhitten tot ongeveer 900 oC. Het 3 
calciumcarbonaat (CaCO3) uit de schelpen, werd hierdoor ontleed tot gebrande 4 
kalk en koolstofdioxide.5 
 
 

2p 19 Geef de vergelijking van de reactie waarbij uit schelpen gebrande kalk ontstaat 
(regels 4 en 5). 
 

1p 20 Welk type reactie treedt op bij het maken van gebrande kalk (regels 2 tot en  
met 5)? 
A elektrolyse 
B fotolyse 
C thermolyse 
 

1p 21 In het binnenland van Nederland en op Aruba werden geen schelpen gebruikt 
voor het maken van gebrande kalk. De kalkovens werden daar met een andere 
grondstof gevuld, die ook voldoende calciumcarbonaat bevat voor de productie 
van gebrande kalk. 

 Geef de triviale naam van zo’n andere geschikte grondstof voor dit 
kalkovenproces. Gebruik hierbij Binas-tabel 39. 

 
 
Er zijn verschillende soorten kalkovens. Op de volgende pagina worden twee 
types beschreven. 
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Type 1: 
Deze oven werd geheel gevuld met de 
grondstof. De grondstof werd verhit met 
de brandstof die in het stookgat was 
gelegd. Men moest steeds brandstof 
blijven toevoeren, zodat het vuur 
ongeveer 14 dagen bleef branden. Als 
al het CaCO3 was omgezet, werd de 
oven leeggehaald. Daarna werd de 
oven opnieuw gevuld met grondstof en 
brandstof, en weer opgestookt. 
 
 
Type 2: 
Deze oven werd gevuld met 
afwisselende lagen grondstof en 
brandstof. Via het stookgat werd de 
onderste laag brandstof aangestoken. 
De brandstoflagen vatten daarna om de 
beurt vlam, en verhitten de 
grondstoflaag erboven.  
De reactieproducten, waaronder de 
gebrande kalk, vielen door het rooster 
naar beneden in het stookgat en 
werden verwijderd. Hierdoor kon de 
oven aan de bovenkant voortdurend 
worden bijgevuld. 

 
2p 22 Leg uit bij welk type kalkoven men het meest zuivere gebrande kalk krijgt. 

 
 
Bij de kalkoven van het type 1 moest het vuur in het stookgat erg hoog worden 
opgestookt. Dit kostte veel brandstof. Bij de kalkoven van het type 2 werd een 
andere methode gebruikt, waardoor er een minder heet vuur nodig was. 
 
 

2p 23 Leg uit waarom het vuur bij kalkoven type 1 erg hoog moest worden opgestookt, 
en hoe dit bij kalkoven van het type 2 werd opgelost. 
Noteer je antwoord als volgt:  
Het vuur moest bij type 1 erg hoog worden opgestookt omdat … 
Bij type 2 hoeft het vuur minder heet te worden omdat … 
 
 
 

stookgat met 
brandstof

CaCO3 houdende 
grondstof

type 1

stookgat

type 2

CaCO3 houdende 
grondstof

brandstof
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'Chloorijzerbrand'  
 
Proeven met chloor kunnen spectaculair zijn, maar zijn vaak ook gevaarlijk. 
Hieronder staat zo’n proef beschreven:  
 
Let op: wees voorzichtig! 
 
Doe in een bekerglas van 300 mL ongeveer 15 mL geconcentreerd zoutzuur. 1 
Voeg daar ongeveer 15 mL bleekwater aan toe. Sluit het bekerglas af met een 2 
passend horlogeglas. In het bekerglas vindt een reactie plaats, waarbij onder 3 
andere chloorgas ontstaat. Deze reactie kan worden weergegeven met de 4 
volgende vergelijking: 5 
 
         2 H+  +  Cl–  +  ClO–  →  H2O  +  Cl2  6 

 
Bevestig een pluk staalwol (Fe) aan een draadje. Steek de staalwol aan, houd 7 
het vervolgens in het chloorgas en sluit het bekerglas opnieuw af. 8 
De staalwol reageert heftig met chloor waarbij roodbruine 'rook' ontstaat.  9 
Deze rook bestaat uit ijzer(III)chloride (FeCl3). IJzer(III)chloride kan de huid 10 
irriteren en brandwonden veroorzaken doordat het reageert met water tot 11 
zoutzuur. Bij deze proef is het belangrijk snel te werken. Als de staalwol niet 12 
meer gloeit treedt er geen 'chloorijzerbrand' meer op. 13 

 
 

1p 24 Voor het uitvoeren van bovenstaande proef moeten veiligheidsmaatregelen 
genomen worden, zoals een jas aantrekken en een bril opzetten. 

 Noem nog een veiligheidsmaatregel die voor het uitvoeren van deze proef 
genomen moet worden. 

 
1p 25 Wat is de pH van geconcentreerd zoutzuur? 

A kleiner dan 7 
B 7 
C groter dan 7 
 

1p 26 Chloorgas en ijzer(III)chloride zijn gevaarlijke chemicaliën. 
 Wat is het gevaar van chloorgas? Gebruik hierbij een tabel in Binas. 

 
3p 27 Bij de reactie van zoutzuur met bleekwater ontstaat chloorgas (regel 3 tot en 

met 6). Een bepaald soort bleekwater bevat 2,9 gram ClO– per 100 mL.  
 Bereken hoeveel gram chloorgas bij deze reactie ontstaat wanneer alle ClO–

 

uit 15 mL van dit bleekwater is omgezet.  
 

1p 28 Om de temperatuur te verhogen wordt de staalwol aangestoken (regel 7) 
voordat deze in het bekerglas met chloorgas wordt gehouden. 

 Waarom moet de temperatuur van de staalwol verhoogd worden voordat de 
staalwol in het bekerglas gehouden wordt? 
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2p 29 Geef de vergelijking van de reactie die beschreven wordt in de regels 9 en 10.  
 

1p 30 Met de 'chloorijzerbrand' in regel 13 wordt de reactie van staalwol met chloor 
bedoeld (regel 9). 
Is deze reactie een verbrandingsreactie? 
A Ja, want er komt warmte vrij. 
B Ja, want er ontstaat rook. 
C Nee, want er reageert geen zuurstof. 
 
 

Koperkringloop 
 
Een serie van vijf proeven die met het metaal koper begint en ook met het 
metaal koper eindigt, is bekend onder de naam 'koperkringloop'. De uitgevoerde 
proeven worden in het vervolg van deze opgave kort beschreven. 
 
proef 1 

Handelingen In de zuurkast wordt wat lichtbruin koperpoeder in een 
erlenmeyer gedaan. Hieraan wordt een salpeterzuuroplossing 
toegevoegd. 

Waarnemingen Er ontstaat veel bruine rook. Daarna blijft in de erlenmeyer 
een lichtblauwe, heldere vloeistof over. 

 
 

1p 31 Tot welke soort stoffen behoort het metaal koper? 
A legeringen 
B moleculaire stoffen 
C niet-ontleedbare stoffen 
D ontleedbare stoffen 
 

1p 32 Als bij proef 1, in plaats van koperpoeder, een koperplaatje van dezelfde massa 
wordt gebruikt, duurt de reactie langer. 

 Waarom duurt de reactie dan langer? 
 

1p 33 Wat is de notatie van de zure oplossing die in proef 1 wordt gebruikt? 
A H+  +  Ac– 
B H+  +  Cl– 
C H+  +  NO3

– 
D 2 H+  +  SO4

2– 
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proef 2 

Handelingen Aan de lichtblauwe vloeistof, die na proef 1 in de erlenmeyer 
aanwezig is, wordt 5 mL natronloog toegevoegd. 

Waarnemingen Er ontstaat een donkerblauw neerslag. 

 
 

1p 34 Het neerslag dat bij proef 2 wordt gevormd, is een zout. 
Uit welke deeltjes bestaat een zout? 
A atomen 
B ionen 
C moleculen  
 

1p 35 Geef de toestandsaanduiding van het neerslag. 
A (aq) 
B (g) 
C (l) 
D (s) 
 

2p 36 Geef de formule van natronloog. Geef ook de toestandsaanduidingen. 
 
 
proef 3 

Handelingen De erlenmeyer wordt in een bekerglas met water gezet. 
Vervolgens wordt het bekerglas met de inhoud voorzichtig 
verwarmd met een blauwe vlam. 

Waarnemingen Het donkerblauwe neerslag verandert in een zwart neerslag. 

 
 

1p 37 Welke van de onderstaande afstellingen moet voor de brander worden gebruikt 
bij proef 3? 
 

afstelling 1 afstelling 2 afstelling 3 afstelling 4  
 
A afstelling 1 
B afstelling 2 
C afstelling 3 
D afstelling 4 
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proef 4 

Handelingen De zwarte vaste stof wordt gescheiden van de vloeistof. Aan 
het residu wordt wat verdund zwavelzuur toegevoegd. 

Waarnemingen De zwarte kleur verdwijnt en er ontstaat een lichtblauwe, 
heldere oplossing. 

 
 

1p 38 Welke scheidingsmethode kan worden gebruikt om bij proef 4 de zwarte vaste 
stof uit de vloeistof te halen? 
A adsorberen  
B destilleren  
C extraheren 
D filtreren 
 
 
proef 5 

Handelingen Een reageerbuis wordt voor een kwart gevuld met de 
lichtblauwe oplossing. Daarna wordt een stukje staalwol kort 
in de oplossing gehouden en daarna afgespoeld met water. 

Waarnemingen Op het grijze staalwol is een lichtbruine vaste stof ontstaan. 

 
Robin en Jill hebben de proeven uitgevoerd. De docent vertelt dat de lichtbruine 
stof bij proef 5 koper is. In hun verslag vatten ze de kringloop samen in 
onderstaand schema. Op de plaatsen P, Q en R moeten zij nog tekst invullen. 

 

salpeterzuur-oplossing

verdunde
zwavelzuur-oplossing

koper

lichtblauwe
oplossing

lichtblauwe
oplossing

donkerblauw
neerslag

Q

verwarmen

R

P

 
 
 

3p 39 Wat moeten Robin en Jill invullen op de plekken P, Q en R om het schema 
volledig te maken? Maak gebruik van de beschrijvingen van de vijf proeven.  
Noteer je antwoord als volgt: 
P: … 
Q: … 
R: … 
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Magnesiumionen in leidingwater  
 
Waterleidingbedrijven maken drinkwater uit grondwater, duinwater en 
oppervlaktewater. Bijna 55% van het Nederlandse leidingwater wordt gewonnen 
uit grondwater. Grondwater neemt allerlei deeltjes op uit de bodem, waaronder 
magnesiumionen. Het drinkwater dat in Nederland uit de kraan komt, kan 
verschillen in samenstelling. In de volgende tabel wordt drinkwater uit 
verschillende provincies vergeleken.  
 
tabel 1 

 Noord 
Holland 

Zuid  
Holland 

Zeeland Limburg 

zuurgraad (pH)   8,4   8,6   7,9   7,2 

magnesiumionen (mg/L)   8,9   8,8 10,4 15 
 
 naar: www.lenntech.com 
 
 

1p 40 Wat is oppervlaktewater?  
 

1p 41 In welke provincie uit de tabel is het drinkwater het meest basisch? 
A Noord-Holland 
B Zuid-Holland 
C Zeeland 
D Limburg 
 

1p 42 Welke kleur krijgt de indicator thymolblauw in drinkwater uit Limburg? 
A blauw 
B geel 
C groen 
D rood 
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Beperkte hoeveelheden magnesiumionen zijn niet schadelijk. Iedereen heeft 
magnesiumionen nodig voor bijvoorbeeld de opbouw van botweefsel. Per dag is 
per persoon ongeveer 420 mg magnesiumionen nodig.  
 

1p 43 Leidingwater mag maximaal 50 mg/L magnesiumionen bevatten. 
 Bereken hoeveel liter leidingwater met 50 mg magnesiumionen per liter, 

iemand zou moeten drinken om 420 mg magnesiumionen binnen te krijgen. 
 
 
Magnesiumionen maken water hard. Hard leidingwater veroorzaakt een 
onoplosbaar neerslag van onder andere magnesiumhydroxide als het boven de 
60 0C wordt verwarmd. Dit zorgt voor verstopte leidingen en aanslag op 
verwarmingselementen.
 
 

1p 44 Zijn magnesiumionen de enige ionen die hard water veroorzaken? Leg je 
antwoord uit. 
 

1p 45 Wat is de formule van magnesiumhydroxide? 
A MgOH2 
B Mg(OH)2 
C MnOH2 
D Mn(OH)2 
 
 
Magnesiumionen in water vormen met zeep onoplosbare zouten. Hierbij ontstaat 
een grauwe neerslag. Hoe harder water is, hoe meer zeep nodig is om dezelfde 
waswerking te krijgen. Daarom worden aan veel wasmiddelen stoffen 
toegevoegd die het water ontharden. Men noemt deze stoffen 'waterontharders'. 
 
 

1p 46 Leg uit dat bij harder water meer zeep nodig is om dezelfde waswerking te 
krijgen. 
 

1p 47 Noem nog een andere manier (dan het gebruik van waterontharders) om water 
te ontharden. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

945-0174-a-GT-2-o* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2008 
1 

 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 21 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Fluor 
 
Fluor, chloor en broom zijn elementen met vergelijkbare eigenschappen. Ze 
staan in groep 17 van het Periodiek Systeem. 
 

1p 1 Geef de verzamelnaam van de elementen die in groep 17 van het Periodiek 
Systeem staan. 
 
Een opmerkelijk verschil tussen de zouten van fluor, chloor en broom is dat 
zilverchloride en zilverbromide slecht oplosbaar zijn in water terwijl zilverfluoride 
goed oplosbaar is in water.  
 

3p 2 Geef de vergelijking voor het oplossen van zilverfluoride. Gebruik hierbij 
toestandsaanduidingen. 
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Proeven met zout 
 
Jason vindt thuis in de voorraadkast drie soorten zout: keukenzout, zeezout en 
Losalt. Om het verschil tussen deze soorten zout te weten te komen, bekijkt hij 
de etiketten. Alle soorten zout bevatten een antiklontermiddel. Verder vindt 
Jason de volgende informatie over de samenstelling van de verschillende 
soorten zout: 
 keukenzout:   99,9% natriumchloride 
 zeezout : 95,0% natriumchloride en 4,9% magnesiumzouten 
 Losalt  : 33,3% natriumchloride en 66,6% kaliumchloride 
Met deze soorten zout doet Jason vier proefjes. 
proef 1: Hij doet een klein beetje keukenzout in een reageerbuis die voor de helft 

gevuld is met water. Hij schudt vervolgens enige tijd goed. 
proef 2: Hij voegt een oplossing toe aan een oplossing van zeezout. Daardoor 

treedt een reactie op, waarbij een slecht oplosbaar magnesiumzout 
ontstaat. 

proef 3: Hij mengt wat vast keukenzout met geconcentreerd zoutzuur. Met een 
schoon stukje platinadraad, waarvan hij het eind in een oogje heeft 
gebogen, brengt hij wat van het mengsel in de vlam. De vlam verandert 
daardoor duidelijk van kleur. 

proef 4:Hij herhaalt proef 3 met Losalt in plaats van keukenzout. 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 3 tot en met 6 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 3 Bij proef 1 ontstaat ook na flink schudden geen heldere oplossing: het blijft een 
klein beetje troebel. 
Welke stof veroorzaakt deze troebeling? 
A alleen het antiklontermiddel 
B alleen het natriumchloride 
C zowel het antiklontermiddel als het natriumchloride 
 

1p 4 De oplossing die Jason bij proef 2 toevoegt, bevat slechts één zout. 
Welk van de hieronder genoemde zouten is in deze oplossing aanwezig?  
A kaliumcarbonaat 
B kaliumchloride 
C kaliumnitraat 
D kaliumsulfaat 
 

1p 5 Welke kleur krijgt de vlam bij proef 3? 
A blauw 
B geel 
C groen 
D rood 
 

2p 6 Leg aan de hand van het verschil in samenstelling van keukenzout en Losalt uit 
dat Jason bij proef 4 een ander resultaat mag verwachten dan bij proef 3. 
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EVAC+TM 
 
 
Waar vuur is, is rook. Drie van de vier dodelijke slachtoffers bij een brand komen 1 
om door inademing van giftige rook. Om mensen bij een brand meer tijd te 2 
geven een goed heenkomen te zoeken, werd het EVAC+ masker ontwikkeld. Dit 3 
rookgas-ontsnappingsmasker biedt de gebruiker 15 minuten tijd om weg te 4 
komen uit een ruimte die is gevuld met giftige verbrandingsgassen en rook.  5 
De EVAC+ is eenvoudig in het gebruik. 6 
Het bestaat uit een flexibele kunststof kap en een 'filtersysteem'. 7 
De werking van EVAC+ wordt uitgelegd aan de hand van een schematische 8 
tekening van het 'filtersysteem' (zie figuur 1):  figuur 1 9 
Bij A komt de vervuilde lucht de EVAC+ binnen.  10 
Bij B zorgt een vezelfilter ervoor dat roet wordt tegengehouden.  11 
Bij C worden giftige gassen verwijderd met behulp van 12 
actieve kool (Norit).  13 
Bij D is een speciale katalysator aangebracht die ervoor zorgt 14 
dat koolstofmono-oxide wordt omgezet tot koolstofdioxide.  15 
Via het mondstuk E wordt de (gezuiverde) lucht ingeademd.  16 
Een klep zorgt ervoor dat de uitgeademde lucht via F in de kap terechtkomt. 17 
Deze kap is gemaakt van een flexibele kunststof die tegen hitte bestand is. De 18 
uitgeademde lucht blaast de kunststof kap op en verlaat de kap aan de 19 
onderkant. Een neusklem voorkomt dat de uitgeademde lucht weer wordt 20 
ingeademd. 21 

 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 7 tot en met 13 zo nodig bovenstaande 
tekst. 

A

B

C

D

E F
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1p 7 Waaruit bestaat rook (regel 1)? 
A een gloeiend gas 
B vaste deeltjes, fijn verdeeld in lucht 
C vaste gloeiende deeltjes 
 

2p 8 In de regels 10 tot en met 16 worden twee stoffen genoemd die het gevolg zijn 
van een onvolledige verbranding. 

 Geef de namen van deze twee stoffen. 
 

1p 9 Welke scheidingsmethode wordt toegepast in onderdeel C (regels 12 en 13)? 
A adsorberen 
B destilleren 
C extraheren 
D filtreren 
 

1p 10 Waarom is het belangrijk om te voorkomen dat koolstofmono-oxide wordt 
ingeademd? 
 

1p 11 Wat is de vergelijking van de reactie die plaatsvindt in onderdeel D van de 
EVAC+? 
A CO2  →  CO  +  O 
B 2 CO2  →  2 CO  +  O2 
C CO  +  O  →  CO2 
D 2 CO  +  O2  →  2 CO2 
 

1p 12 De EVAC+ biedt 15 minuten tijd om te ontsnappen uit een ruimte die is gevuld 
met giftige verbrandingsgassen en rook (regels 4 en 5).  

 Geef een mogelijke oorzaak waardoor het filtersysteem van de EVAC+ na 
15 minuten niet goed meer werkt. 

 
1p 13 Kleding die vlam vat, kan worden gedoofd met behulp van een blusdeken. 

Waarop berust de werking van een blusdeken? 
A afkoelen tot onder de ontbrandingstemperatuur 
B wegnemen van de brandstof 
C wegnemen van de zuurstof 
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Rode roos 
 
Uit de bloemblaadjes van een rode roos kan een kleurstof worden gehaald 
volgens het onderstaande voorschrift. 
 
voorschrift 
 
− Doe 50 mL ontkleurde spiritus in een rondbodemkolf; 
− doe enkele bloemblaadjes van een rode roos in de rondbodemkolf;  
− plaats een koeler op de rondbodemkolf; 
− sluit de koeler aan op de waterleiding; 
− verwarm de vloeistof met een elektrische verwarmingsmantel;  
− laat de vloeistof enige tijd rustig koken tot de vloeistof (zwak)rood gekleurd 

is; 
− filtreer tenslotte de inhoud van de rondbodemkolf. 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 14 en 15 zo nodig bovenstaande 
tekst. 
 

1p 14 In figuur 2 is een schematische tekening van de proefopstelling gegeven.  
 
figuur 2 

koelwater 
uit

koelwater 
in

ontkleurde spiritus
met rozenblaadjes

elektrische
verwarmingsmantel 

 
Voor het verwarmen van de vloeistof wordt een elektrische verwarmingsmantel 
gebruikt en geen brander. 

 Geef een reden waarom bij deze proef niet met een brander verwarmd mag 
worden.  
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1p 15 De proef zou ook kunnen worden uitgevoerd zonder koeler (zie figuur 3). 
 
figuur 3 
 
 

 
 

 Geef aan waarom uitvoering volgens figuur 2 beter is dan volgens figuur 3. 
 
 
Timo en Santino maken de roodgekleurde vloeistof volgens het voorschrift. Zij 
hebben gelezen dat de oplossing kan worden gebruikt als indicatoroplossing en 
gaan dit onderzoeken. Zij doen 5 mL (gedestilleerd) water, 5 mL kleurloze azijn 
en 5 mL ammonia in drie aparte reageerbuisjes. Ze zetten de drie buisjes in een 
rekje, maar letten daarbij niet op de volgorde. Ze bepalen eerst de pH van de 
inhoud van de drie buisjes. Daarna voegen ze aan elk buisje enkele druppels 
van de roodgekleurde vloeistof toe.  
Zij noteren hun waarnemingen in de onderstaande tabel: 

 
 
 
 

 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 16 tot en met 18 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 16 Waarmee hebben Timo en Santino de pH van de drie vloeistoffen kunnen 
vaststellen? 
A alleen blauw lakmoespapier 
B alleen rood lakmoespapier 
C zowel rood lakmoespapier als blauw lakmoespapier 
D universeelindicatorpapier 
 

2p 17 Neem de onderstaande tabel over en zet de volgende namen in het juiste open 
hokje: ammonia, azijn, water. 
 

 
 
 
 

 
1p 18 Waar ligt het omslagtraject van de indicator die uit de rozenblaadjes is gehaald? 

A lager dan pH 4 
B tussen pH 4 en pH 7 
C tussen pH 7 en pH 10 
D hoger dan pH 10 

 buisje 1 buisje 2 buisje 3 
pH 4 10 7 

kleur rood groen rood 

 buisje 1 buisje 2 buisje 3 
pH 4 10 7 

naam …. …. …. 
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Vrijheidsbeeld 
 

Het Vrijheidsbeeld in New York is in 1886 gemaakt van 1 
koperplaten. Deze platen zijn met beugels en klinknagels 2 
van koper op een geraamte van ijzeren balken vastgezet. 3 
In de loop van de tijd werd het Vrijheidsbeeld bedekt met 4 
een laagje groene vaste stof. Het laagje ontstond door 5 
een reactie van het koper met stoffen die voorkomen in de 6 
vochtige, verontreinigde lucht van New York. De groene 7 
vaste stof bestaat uit slecht oplosbare koperverbindingen  8 
en kan worden weergegeven met de formule 9 
Cu4(OH)6SO4.10 

 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 19 en 20 zo nodig bovenstaande 
tekst. 
 

1p 19 Eén van de stoffen in de verontreinigde lucht is SO2.  
Welk milieu-effect heeft SO2? 
A aantasting van de ozonlaag 
B versterking van het broeikaseffect 
C vorming van zure regen 
 

2p 20 De groene slecht oplosbare vaste stof waarmee het Vrijheidsbeeld is bedekt, 
bestaat uit drie ionsoorten: Cu2+, OH–, en SO4

2– en kan worden opgevat als een 
mengsel van twee koperzouten. 

 Geef de namen van deze twee koperzouten. 
 
 

Bij de bouw van het Vrijheidsbeeld 
werden de ijzeren balken voorzien 
van een beschermende laag 
isolatiemateriaal (zie figuur 4).  

In de loop van de tijd werd het 
isolatiemateriaal poreus en vochtig. 
Daardoor kon het ijzer gaan roesten. 
Omdat roest een groter volume heeft 
dan het ijzer waaruit het is ontstaan, 
werden de koperen beugels op veel 
plaatsen losgedrukt van de 
klinknagels. Van 1984 tot 1986 is 
het Vrijheidsbeeld hersteld.  

figuur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

koperplaat

isolatiemateriaal

koperbeugel

ijzeren balk

koperen 
klinknagel

doorsneetekening van
bevestiging van 
koperplaten in 1886
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3p 21 Het roesten van ijzer kan met de volgende reactievergelijking worden 
weergegeven: 
4 Fe  +  3 O2  +  6 H2O  →  4 Fe(OH)3 
Hierin wordt Fe(OH)3 gebruikt als formule voor roest. 

 Laat met behulp van een berekening zien dat 1,9 kg Fe(OH)3 ontstaat 
wanneer 1,0 kg ijzer volledig wordt omgezet tot roest. 

 
2p 22 Bereken hoeveel dm3 het volume groter is geworden wanneer 1,0 kg ijzer 

volledig is omgezet tot 1,9 kg roest. 
Gebruik bij de berekening de volgende gegevens: 
− 1,0 kg ijzer heeft een volume van 0,13 dm3; 
− 1,0 kg roest heeft een volume van 0,40 dm3. 
 
Bij de reactie van koper met vochtige lucht kan ook een groene, slecht 
oplosbare verbinding ontstaan waarin carbonaationen (CO3

2–) voorkomen. 
Men heeft het groene laagje onderzocht waarmee het Vrijheidsbeeld was 
bedekt. Daarbij werd wat van dat laagje afgeschraapt en bij een verdunde 
HCl-oplossing in een reageerbuisje gevoegd. Uit het resultaat van deze proef 
bleek dat het groene laagje op het Vrijheidsbeeld géén carbonaationen bevatte. 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 23 en 24 zo nodig bovenstaande 
tekst. 
 

1p 23 Wat is de naam van een verdunde HCl-oplossing? 
A verdund azijnzuur 
B verdund salpeterzuur 
C verdund zoutzuur 
D verdund zwavelzuur 
 

1p 24 Als er wél carbonaationen in het laagje op het Vrijheidsbeeld aanwezig waren 
geweest, hadden de onderzoekers een duidelijke waarneming bij hun proef 
gedaan. 

 Welke waarneming hadden zij dan gedaan?
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Ammonium in een aquarium 

 
In een aquarium ontstaan ammoniumionen door vissen en ander dierlijk leven. 
In het water komen bacteriën voor die deze ionen omzetten tot nitraationen. 
Deze omzetting wordt het nitrificatieproces genoemd.  
Dit proces verloopt in twee stappen: 
Stap 1:  de ammoniumionen worden met zuurstof omgezet tot water, 
   nitrietionen (NO2

–) en H+ ionen. 
Stap 2:  de ontstane nitrietionen worden met zuurstof omgezet tot  
   nitraationen (NO3

–). 
Het nitrificatieproces kan schematisch als volgt worden weergegeven: 
 

stap 1 stap 2
ammoniumionen nitrietionen nitraationen

 
 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 25 tot en met 28 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 25 Wat is de formule van het ammoniumion? 
A NH3  
B NH4  
C NH3

+  
D NH4

+ 
 

2p 26 Leg uit welke invloed stap 1 van het nitrificatieproces heeft op de pH van het 
aquariumwater.  
 

2p 27 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt in stap 2. 
 

1p 28 Als het nitrificatieproces niet goed verloopt, wordt de nitriet-concentratie te 
hoog. Dat is schadelijk voor de vissen.  
Welk van de stappen in het nitrificatieproces verloopt dan slecht? 
A alleen stap 1 
B alleen stap 2 
C zowel stap 1 als stap 2 
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Een nitriet-concentratie groter dan 0,10 mg per liter is giftig voor vissen. 
Nitrietionen reageren ook met H+ ionen tot HNO2 moleculen. HNO2  is nog 
giftiger dan nitriet. In een aquarium mag de HNO2 concentratie niet groter zijn 
dan 0,0004 mg per liter. Bij de omzetting van nitriet tot HNO2 spelen de 
concentratie van nitriet en de pH in het aquarium een belangrijke rol.  
In diagram 1 is weergegeven hoe de HNO2 concentratie afhangt van de pH van 
het aquariumwater bij een nitrietconcentratie van 0,10 mg per liter. 
 
diagram 1 
 

5,0
0

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

0,0025

5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6

HNO2 concentratie
(mg per L)

pH 
 

1p 29 In een aquarium is de nitrietconcentratie 0,10 mg per liter.  
Bij welke pH waarden is het aquariumwater volgens diagram 1 niet giftig voor de 
vissen? 
A lager dan 5,4 
B hoger dan 5,4 
C lager dan 5,8 
D hoger dan 5,8 
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Bij een goed functionerend nitrificatieproces ontstaan er na stap 2 veel 
nitraationen. Dat stimuleert de groei van de altijd aanwezige algen. Te snelle 
algengroei in een aquarium is ongewenst. Daarom moeten de nitraationen uit 
het water worden gehaald.  
Ook hiervoor zorgen bepaalde bacteriën: zij zetten nitraationen om tot andere 
stoffen. Voor deze omzetting hebben de bacteriën een voedingsstof nodig. De 
reactievergelijking van deze omzetting van nitraat kan als volgt worden 
weergegeven: 
 
5 X + 4 NO3

– + 4 H+ → 2 N2 + 5 CO2 + 7 H2O 
 
In deze vergelijking stelt X de formule van de voedingsstof voor. 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 30 en 31 zo nodig bovenstaande 
tekst. 
 

1p 30 Waarom is het niet mogelijk om nitraationen met behulp van een neerslagreactie 
uit een oplossing te verwijderen? 
 

1p 31 Door welke formule kan X vervangen worden?  
A CH4 
B CH2O 
C CH4O 
D C5H10O5 
 
 

Chroom 
 

1p 32 Er bestaan verschillende chroomoxiden: CrO, CrO3 en Cr2O3.  
Welk van deze oxiden heeft de naam chroom(III)oxide? 
A CrO 
B CrO3  
C Cr2O3  
 

1p 33 Een manier om chroom te verkrijgen uit Cr2O3 is door het samen met silicium en 
ongebluste kalk te verhitten in een oven. Er treedt dan een reactie op. 
Hieronder staat de nog niet kloppend gemaakte vergelijking van deze reactie. 
 
.. Cr2O3  +  .. Si  +  .. CaO  →  .. Cr  +  3 CaSiO3 
 
Welke coëfficiënt staat voor Cr2O3 als de bovenstaande vergelijking kloppend 
gemaakt is? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
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Lachgas 
 
Beperking uitstoot van lachgas 
 
Lachgas (N2O) is mede schuldig aan het gat in de ozonlaag en staat bovendien 1 
op een gedeelde tweede plaats op de ranglijst van belangrijkste 2 
broeikasgassen.  3 

Bij de productie van salpeterzuur ontstaan grote hoeveelheden lachgas. Om de 4 
uitstoot van lachgas uit salpeterzuurfabrieken in te dammen, bestaan er twee 5 
mogelijkheden: voorkómen of genezen. In het eerste geval worden de 6 
omstandigheden tijdens de reactie met een katalysator zo geregeld, dat er zo 7 
min mogelijk lachgas ontstaat. In het tweede geval wordt het lachgas pas na het 8 
reactieproces aangepakt. Voordat het via de schoorsteen in de lucht komt, wordt 9 
het lachgas – weer met behulp van een katalysator – 'uit elkaar getrokken'. 10 
Hierbij ontstaan de onschuldige stoffen zuurstof en stikstof.11 
 
 naar: de Volkskrant 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 34 tot en met 38 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 34 Wat is de chemische naam van lachgas? 
A distikstofmono-oxide 
B monostikstofdioxide 
C stikstofdioxide 
D stikstofmono-oxide 
 

1p 35 Geef de formule van het zuur dat in de fabrieken wordt gemaakt (regel 5). 
 

1p 36 Hoe noemt men het proces dat in de regels 9 tot en met 11 wordt beschreven? 
A ontleden 
B oplossen 
C scheiden 
D verbranden 
 

1p 37 Welke reactievergelijking geeft het 'uit elkaar trekken' van lachgas (regels 10 
en 11) juist weer? 
A N2O  →  N2  +  O 
B N2O  →  2 N  +  O 
C 2 N2O  →  2 N2  +  O2 
D 2 N2O  →  4 N  +  O2 
 

1p 38 Op welke manier kan men aantonen dat bij een reactie zuurstof ontstaat? 
A Door het op te vangen en aan te steken: je hoort een plofje. 
B Met een gloeiende houtspaander: deze gaat branden. 
C Met wit kopersulfaat: het wordt blauw. 
D Met helder kalkwater: het wordt troebel. 
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Contrastmiddel 
 
Bij het maken van röntgenfoto’s kan gebruik worden gemaakt van een 
zogenoemd contrastmiddel. Het contrastmiddel is dan extra goed zichtbaar op 
de röntgenfoto. Bariumsulfaat is een stof die in bepaalde soorten contrastmiddel 
wordt gebruikt. Door hun grote relatieve atoommassa zorgen de bariumionen 
voor het contrast. Door een patiënt vóór een röntgenonderzoek een vloeistof te 
laten drinken die bariumsulfaat bevat, kan zichtbaar worden gemaakt hoe het 
maag-darmkanaal functioneert. 
Op het etiket van het contrastmiddel E-Z-CAT ™ staan onder andere de 
volgende gegevens: 
 

E-Z-CAT 
™

 
 
Bariumsulfaat 
46 mg/mL 
voor oraal gebruik. 
 
 
Inhoud: 
225 mL 

bevat  
Kaliumsorbaat (E202) 
Methylparahydroxylbenzoaat (E218) 
 
indicaties:  
Voor het zichtbaar maken van het 
maag-darmkanaal voor 
CT-onderzoek 
 
gebruiksaanwijzing: 
Flesje voor gebruik goed schudden. 
De inhoud van een flesje met 
E-Z-CAT in een maatbeker van 1 L 
gieten. 
Hier water bijvoegen totdat het 
volume 900 mL bedraagt. 
 

Verdunde 
E-Z-CAT dient 
binnen 4 uur na 
bereiding te 
worden 
toegediend. 
Goed schudden 
voor toediening. 
Buiten bereik 
van kinderen 
bewaren. 
Bewaren bij een 
temperatuur van 
15-25 °C. 

 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 39 tot en met 42 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

2p 39 In welke groep en in welke periode van het Periodiek Systeem staat de 
atoomsoort barium? 
Noteer je antwoord als volgt:  
groep: …  
periode: … 
 

1p 40 Wat voor soort mengsel is E-Z-CAT ™? 
A een amalgaam 
B een emulsie 
C een oplossing 
D een suspensie 
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1p 41 E-Z-CAT ™ bevat volgens het etiket onder andere methylparahydroxylbenzoaat. 
Tot welke groep van toegevoegde stoffen behoort methylparahydroxylbenzoaat? 
Maak hierbij ook gebruik van gegevens uit Binas. 
A anti-oxydanten 
B conserveermiddelen 
C emulgeermiddelen 
D zoetstoffen 
 

2p 42 In een maatbeker is met behulp van een flesje E-Z-CAT ™ een contrastvloeistof 
gemaakt. Hierbij is de gebruiksaanwijzing op het etiket gevolgd. 

 Bereken hoeveel mg bariumsulfaat per mL aanwezig is in de maatbeker. 
 
 
Bariumionen zijn schadelijk voor de gezondheid. Daarom moet men bij de keuze 
van een bariumverbinding in de contrastvloeistof voor maag-darm onderzoek 
ervoor zorgen dat er geen bariumionen vrij kunnen komen. 
Door twee oorzaken zou dat kunnen gebeuren: 
1. doordat het contrastmiddel met water wordt gemengd, 
2. doordat de contrastvloeistof het spijsverteringskanaal 
 passeert. 
Het spijsverteringskanaal van de mens bestaat uit 
verschillende delen. De tabel hiernaast geeft een overzicht 
van de gemiddelde pH-waarden in de verschillende delen 
van dit spijsverteringskanaal. 
            
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 43 tot en met 45 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 43 In welke Binas-tabel is aangegeven dat bariumverbindingen schadelijk zijn voor 
de gezondheid? 
A tabel 28 
B tabel 32 
C tabel 36 
D tabel 37 
 

1p 44 Geef de naam van een bariumverbinding die door oorzaak 1 niet voldoet aan de 
eis die wordt gesteld aan het contrastmiddel. 
 

2p 45 Bariumcarbonaat voldoet niet aan de eis waaraan een contrastmiddel bij 
darmonderzoek moet voldoen. 

 Leg uit dat dit niet ligt aan het mengen met water (oorzaak 1), maar wél aan 
het passeren van het spijsverteringskanaal (oorzaak 2). 

 Noteer je antwoord als volgt: 
 Het ligt niet aan het mengen met water doordat ……………………………… 
 Het ligt wel aan het passeren van het spijsverteringskanaal doordat …….. 
 
Let op: de laatste opgave van dit examen staat op de volgende pagina. 
 

 pH 
Mond: 6,5 
Maag: 2,0 
Dunne 
darm: 

7,0 

Dikke 
darm: 

6,4 

Endeldarm: 7,0 

Pagina: 372Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 800013-1-616o 16 lees verder ►►►

ruimte 1

zeewater

pekel

ruimte 2
waterdamp

ruimte 3
water drinkwater

Drinkwater op zee 
 
Aan boord van zeeschepen wordt drinkwater uit zeewater gemaakt. Hieronder is 
dit proces schematisch weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeewater wordt in ruimte 1 gepompt en daar verwarmd, zodat een gedeelte van 
het zeewater verdampt. De overgebleven oplossing, de zogenoemde pekel, 
wordt terug in zee gepompt. De waterdamp condenseert in ruimte 2. 
 
 

1p 46 Met welk begrip kunnen de processen die in de ruimtes 1 en 2 plaatsvinden, 
worden weergegeven? 
A adsorberen 
B destilleren 
C extraheren 
D filtreren 
 

1p 47 Welke bewering over de concentratie van de opgeloste stoffen in de pekel en in 
het ingepompte zeewater is juist? 
A De concentratie van de opgeloste stoffen is in de pekel kleiner dan de 

concentratie in het zeewater. 
B De concentratie van de opgeloste stoffen is in de pekel gelijk aan de 

concentratie in het zeewater. 
C De concentratie van de opgeloste stoffen is in de pekel groter dan de 

concentratie in het zeewater. 
 
Het water dat uit ruimte 2 komt smaakt niet goed. Om de smaak te verbeteren 
laat men het water in ruimte 3 door fijngemalen kalksteen stromen. Daardoor 
lost er een heel klein beetje calciumcarbonaat uit de kalksteen in het water op. 
Zo verkrijgt men drinkwater met een goede smaak. 
 
 

2p 48 Is het drinkwater dat uit ruimte 3 komt harder of zachter dan het water dat vanuit 
ruimte 2 in ruimte 3 stroomt? Motiveer je antwoord. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

800013-1o* 800013-1-616o* 
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 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Koper 
 
Het metaal koper wordt onder andere gebruikt in elektriciteitsdraden en in een 
aantal legeringen, zoals messing. 
Bij verhitting van koperen voorwerpen reageert koper met zuurstof. Daarbij 
ontstaat een laagje zwart CuO. Onder het zwarte CuO kan zich ook nog een 
laagje rood Cu2O bevinden. 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 1 Welk metaal komt, behalve koper, ook voor in messing? 
A kwik 
B tin 
C zilver 
D zink 
 

2p 2 Geef de reactievergelijking van de vorming van CuO uit koper en zuurstof. 
 

1p 3 Wat is de naam van Cu2O? 
A koper(I)oxide 
B koper(II)oxide 
C koper(IV)oxide 
 

1p 4 Welke bewering over het massapercentage koper in CuO en het 
massapercentage koper in Cu2O is juist? 
Het massapercentage koper in CuO is 
A kleiner dan het massapercentage koper in Cu2O. 
B even groot als het massapercentage koper in Cu2O. 
C groter dan het massapercentage koper in Cu2O. 
 

3p 5 Door CuO te laten reageren met een overmaat verdund zwavelzuur ontstaat een 
blauwgekleurde oplossing. 

 Geef de formules van de drie soorten ionen die in deze oplossing 
voorkomen. 
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Bio-olie 
 
Van zaagsel tot vloeibaar hout 
Uit hout kan hoogwaardige bio-olie worden gemaakt, die verbrand kan 
worden in energiecentrales.  
In Twente ontwikkelde Bert Wagenaar een nieuwe pyrolyse-oven. Deze oven 
is een compact apparaat dat per uur 50 kilogram fijn gemalen houtzaagsel 
kan opwaarderen tot een hoge kwaliteit bio-olie. In de oven wordt het 
houtzaagsel in een fractie van een seconde verhit tot 600 oC, zonder dat er 
lucht bij kan komen.  
De zaagseldeeltjes vallen bij die temperatuur uit elkaar. Hierbij ontstaan 
koolstof en allerlei koolstofverbindingen in dampvorm. De damp wordt 
vervolgens snel afgekoeld tot 60 oC. Na het afkoelen blijven houtskool,  
bio-olie en enkele gassen over. 
Bij heel snelle pyrolyse, zoals hier, ontstaat voornamelijk bio-olie. 
Het gaat allemaal zo snel, dat binnen een seconde het zaagsel is omgezet 
tot het gewenste 'vloeibare hout'. 
 
 naar: TC Tubantia
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 6 tot en met 9 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 6 In sommige energiecentrales worden aardolieproducten verbrand. 
Welk van de volgende stoffen is een aardolieproduct? 
A aardgas 
B cokes 
C stookolie 
D waterstof 
 

1p 7 Bij de pyrolyse wordt het hout ontleed tot een aantal stoffen. 
Welk soort proces is pyrolyse? 
A destillatie 
B elektrolyse 
C extractie 
D thermolyse 
 

1p 8 In de kop van het artikel en in het artikel wordt bio-olie 'vloeibaar hout' genoemd.  
Dit is geen juiste benaming. 

 Geef aan dat er geen sprake is van smelten. 
 

1p 9 Het zaagsel verbrandt niet in de pyrolyse-oven. Toch is de 
ontbrandingstemperatuur van hout lager dan 600 °C. 

 Geef aan waardoor het zaagsel niet kan verbranden in de pyrolyse-oven. 
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Chemische vulkaan 
 
Een spectaculaire proef is de 'chemische vulkaan'. Hierbij wordt 1 
ammoniumdichromaat als een klein bergje op een vuurvaste plaat gelegd. 2 
Vervolgens wordt dit bergje aan de bovenkant verwarmd.  3 
Het resultaat lijkt op een vulkaan in het klein.  4 
Uit het oranje ammoniumdichromaat ontstaan de groene vaste stof Cr2O3, 5 
stikstofgas en één andere stof (X).  6 
De reactie gaat gepaard met vuurverschijnselen.  7 

Een deel van de groene stof die ontstaat, wordt weggeblazen. 8 
De vergelijking van de reactie die optreedt is: 9 
  (NH4)2Cr2O7 (s)  →  N2 (g)  +  Cr2O3 (s)  +  4 X (g)10 

 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 10 tot en met 16 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 10 Uit welke regel in de beschrijving blijkt dat de reactie die plaatsvindt een 
ontledingsreactie is? 
A regel 3 
B regel 7 
C regel 8 
D regel 10 
 

1p 11 Uit de vergelijking van de reactie (regel 10) is de formule van stof X af te leiden. 
Wat is de formule van stof X? 
A H2 
B H2O 
C H2O2 
D O2 
 

1p 12 Wat is de formule van het dichromaation in ammoniumdichromaat (NH4)2Cr2O7? 
A Cr2O7

2 – 
B Cr2O7

4 – 
C Cr2O7

6 – 
D Cr2O7

8 – 
 

1p 13 Uit de reactievergelijking (regel 10) kan een oorzaak worden afgeleid voor het 
wegblazen van de groene vaste stof Cr2O3. 

 Welke oorzaak is dat? 
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1p 14 Op het etiket van een pot ammoniumdichromaat staan de onderstaande 
pictogrammen: 
 

                                                
 
Over welke gevaren van ammoniumdichromaat geven deze pictogrammen 
informatie? 
A bijtend en giftig 
B irriterend en explosief 
C irriterend en giftig 
D licht ontvlambaar en explosief 
 
 
In sommige scheikundeboeken staat de ontleding van ammoniumdichromaat als 
leerlingenproef beschreven. De instructie luidt als volgt: 'Doe met een spatel 
1 cm ammoniumdichromaat in een reageerbuis. Verwarm de reageerbuis met de 
kleurloze, niet-ruisende vlam.'  
 
 

1p 15 Bij welk van de onderstaande afstellingen zal de brander branden met een 
kleurloze, niet-ruisende vlam? 
 

afstelling 1 afstelling 2 afstelling 3 afstelling 4  
 
A bij afstelling 1 
B bij afstelling 2 
C bij afstelling 3 
D bij afstelling 4 
 

2p 16 Niet alleen ammoniumdichromaat is een gevaarlijke stof, maar ook de groene 
stof, Cr2O3, die ontstaat. Er mag niet te veel van deze stof in de lucht terecht 
komen. Een klas gaat deze proef uitvoeren. Er zijn 11 groepjes en ieder groepje 
voert de proef één keer uit.  

 Bereken het aantal mg Cr2O3 per m3 lucht. 
 Ga ervan uit dat per groepje 20 mg Cr2O3 in de lucht terecht komt en dat het 

lokaal 120 m3 lucht bevat. 
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Zoutlagen 
 
Zeewater bevat verschillende opgeloste stoffen. In warme streken kunnen 1 
zoutlagen ontstaan als gevolg van het verdampen van water.  2 
Aan de kust van de Rode Zee is dat op de volgende manier gegaan. 3 
Voor de kust ontstonden zandbanken. Het zeewater bleef tussen de kust en de 4 
zandbanken achter: er ontstond een 'binnenmeer'. 5 
Door zonnewarmte verdampte het water langzaam maar zeker uit het 6 
binnenmeer. Het zeewater raakte daardoor verzadigd. Na verloop van tijd 7 
ontstonden na elkaar verschillende vaste stoffen. Deze stoffen zakten naar de 8 
bodem zodat zoutlagen werden gevormd. Uiteindelijk bleven er lagen calciet, 9 
gips en steenzout achter. De lagen ontstonden steeds in dezelfde volgorde: 10 
calciet als onderste laag, gips daar bovenop en steenzout als bovenste laag.11 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 17 en 18 zo nodig bovenstaande 
tekst. 
 

2p 17 Geef de formules van de belangrijkste bestanddelen van calciet en van 
steenzout. Maak hierbij gebruik van een Binas-tabel. 
Noteer je antwoord als volgt: 
calciet: … 
steenzout: … 
 

2p 18 Geef een mogelijke verklaring voor het feit dat steenzout steeds als laatste 
(bovenste) laag ontstond. 
 
  
Een zelfde soort proces vindt plaats in een binnenmeer bij de Kaspische Zee. 12 
Langs de kust heeft zich hier een dikke, witte zoutkorst gevormd. Deze korst 13 
bestaat voornamelijk uit natriumchloride,  14 
natriumcarbonaat, natriumsulfaat en  15 
kaliumcarbonaat. Het water van het meer 16 
heeft een pH-waarde tussen 7,9 en 8,9. 17 
De zoutkorst wordt met bulldozers  18 
losgemaakt en in open karretjes gestort. 19 
De arbeiders dragen daarbij een donkere  20 
bril en hebben hun gezicht met behulp van  21 
dunne linnen lappen bedekt.22 

 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 19 tot en met 21 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
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1p 19 Welke ionsoort veroorzaakt de genoemde pH-waarde van het water in het 
binnenmeer? 
A Cl – 
B CO3

2– 
C K+ 
D Na+ 
E SO4

2– 
 

3p 20 Geef de reactievergelijking van het ontstaan van vast natriumsulfaat uit de ionen 
die in het water van het binnenmeer voorkomen. 
 

2p 21 Geef de naam van een van de stoffen waartegen de arbeiders zich moeten 
beschermen en noem een gevaar dat deze stof voor de arbeiders oplevert.  
Maak daarbij gebruik van Binas-tabel 37. 
Noteer je antwoord als volgt: 
naam stof: … 
gevaar:  …    
 
 

Hard water 
 

1p 22 Hard water bevat veel calciumionen. Een nadeel van hard water is dat bij 
verwarmen een neerslag wordt gevormd. 
Hoe wordt dit neerslag genoemd? 
A calcium 
B kalkzeep 
C ketelsteen 
 

3p 23 De hardheid van leidingwater wordt uitgedrukt in DH. 
1,0 DH komt overeen met 7,1 mg calciumionen per liter water. 
De hardheid kan worden verlaagd door soda (Na2CO3) aan het water toe te 
voegen. De vergelijking van de reactie die optreedt, is als volgt: 
 
Ca2+(aq)  +  Na2CO3(s)  →  CaCO3(s)  +  2 Na+(aq) 
 

 Bereken hoeveel mg soda aan 1,0 liter hard leidingwater moet worden 
toegevoegd om dat water 5,0 DH in hardheid te verlagen. 

 
1p 24 Koken en het toevoegen van een waterontharder (bijvoorbeeld soda) zijn 

manieren om hard water te ontharden. 
 Noem een andere manier om hard water te ontharden. 

 
1p 25 Hard water bevat meestal ook magnesiumionen. 

Wat is de formule van magnesiumionen? 
A Mg+ 
B Mg2+ 
C Mn+ 
D Mn2+ 
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Schone lucht 
 
In een kolencentrale wordt steenkool verbrand om elektriciteit op te wekken.  1 
Bij deze verbranding ontstaat zogenoemd rookgas. Dit rookgas bevat onder 2 
andere zwaveldioxide en stikstofoxides. Deze stoffen zijn schadelijk voor het 3 
milieu. Het zwaveldioxide wordt verwijderd door het in contact te brengen met 4 
kalksteen. De stikstofoxides worden uit het rookgas gehaald door een 5 
zogenoemde DeNOx installatie. In deze installatie reageren stikstofoxides met 6 
ammoniak tot stikstof en water. Om deze reactie te laten verlopen is in de 7 
installatie een katalysator aanwezig.8 
 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 26 tot en met 32 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 26 De stof die voornamelijk ontstaat bij de verbranding van steenkool is in de 
bovenstaande tekst niet genoemd. 

 Geef de naam van deze stof. 
 

2p 27 Er ontstaan verschillende stikstofoxides. Eén van die oxides is stikstofdioxide.  
 Geef de formule van stikstofdioxide. 

 
1p 28 Tot welke groep stoffen behoren zwaveldioxide en stikstofoxides? 

A metalen 
B moleculaire stoffen 
C zouten 
 

2p 29 Welke luchtverontreiniging veroorzaakt zwaveldioxide en welke 
luchtverontreiniging veroorzaken stikstofoxides?  
Noteer je antwoord als volgt: 
Zwaveldioxide veroorzaakt … 
Stikstofoxides veroorzaken … 
 

2p 30 Een van de reacties die plaatsvinden in de DeNOx installatie (regels 5 en 6) is 
hieronder onvolledig weergegeven: 
6 NO  +  … NH3  →  … N2  +  … H2O 

 Neem deze onvolledige vergelijking over en maak hem kloppend door de 
juiste coëfficiënten te plaatsen. 

 
1p 31 In de DeNOx installatie moet voortdurend ammoniak worden toegevoegd aan 

het rookgas (regels 6 en 7). De katalysator hoeft niet voortdurend te worden 
toegevoegd. 

 Waarom hoeft de katalysator niet voortdurend te worden toegevoegd? 
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1p 32 De katalysator bevat een verbinding van het element dat in de vijfde groep en de 
vierde periode van het Periodiek Systeem staat. 
Wat is het symbool van dit element? 
A B 
B Be 
C V 
D Zr 
 
 
In een voorlichtingsfolder van een kolencentrale staat het volgende over de 9 
verwijdering van zwaveldioxide uit het rookgas: 10 
'In het wasvat wordt met behulp van een mengsel van water en kalksteen, het 11 
zwaveldioxide uit de rookgassen 'gewassen'. Bij dit proces wordt het 12 
zwaveldioxide aan de kalksteen gebonden waarbij gips ontstaat. Het mengsel 13 
van gips en water wordt naar een centrifuge gepompt, waar het drogen van het 14 
gips plaatsvindt.'15 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 33 en 34 zo nodig bovenstaande 
tekst. 
 

1p 33 Om het water van het gips te scheiden kan ook gefiltreerd worden. 
Welk soort mengsel is het mengsel van gips en water? 
A emulsie 
B oplossing 
C schuim 
D suspensie 
 

1p 34 Leg uit dat er in regel 13 sprake is van een chemische reactie. 
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Rabarber 
 
Rabarber is een groente met een zure smaak. Rabarber wordt bijna altijd 
gekookt gegeten. De zure smaak wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
aanwezigheid van oxaalzuur. Vanwege de zure smaak wordt vaak suiker 
toegevoegd.  
Suzanne en Bart bedenken de volgende onderzoeksvraag:  
treedt suiker daarbij als base op?  
Daarom doen ze het volgende onderzoek. 
− Ze snijden een rabarberstengel in stukjes en koken deze met wat water. 
− Ze proeven een beetje van de gekookte rabarber: inderdaad nogal zuur!  
− Ze bepalen de pH van de gekookte rabarber. De pH blijkt 3 te zijn.  
− Ze voegen een schep suiker toe en proeven opnieuw: niet zuur meer. 
− Ze bepalen de pH van de gekookte rabarber waaraan de suiker is 

toegevoegd. De pH blijkt 3 te zijn. 
 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 35 en 36 zo nodig bovenstaande 
tekst. 
 

1p 35 Waarmee hebben Suzanne en Bart de pH kunnen bepalen? 
A blauw lakmoespapier 
B rodekoolsap 
C rood lakmoespapier 
D universeelindicatorpapier 
 

2p 36 Leg uit wat het antwoord is op de onderzoeksvraag van Suzanne en Bart. 
 
 
Suzanne en Bart onderzoeken ook hoeveel oxaalzuur rabarber bevat. 
− Ze snijden opnieuw een rabarberstengel in stukjes. Deze stukjes hebben in 

totaal een massa van 100 gram.  
− Ze doen wat water in een bekerglas, voegen de 100 gram rabarber toe en 

koken dit enige tijd. 
− Ze filtreren het papje van rabarber en vangen het roze gekleurde filtraat op. 
− Wat op het filter achterblijft (residu), spoelen ze na met water en voegen dit 

filtraat bij het eerste filtraat. In totaal hebben ze 135 mL filtraat. 
− Ze brengen 10,0 mL van het filtraat in een erlenmeyer en voegen enkele 

druppels van de indicator thymolblauw toe.  
− Ze voegen druppelsgewijs natronloog toe totdat de indicator van kleur 

verandert. Er is dan 8,1 mL natronloog toegevoegd. 
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Gebruik bij de beantwoording van de vragen 37 tot en met 41 zo nodig de tekst 
die onderaan de vorige bladzijde staat. 
 

1p 37 In dit onderzoek worden twee scheidingsmethoden toegepast. Een van deze 
scheidingsmethoden is filtreren. 
Welke andere scheidingsmethode wordt toegepast? 
A adsorberen 
B bezinken 
C destilleren 
D extraheren 
 

1p 38 Geef aan waarom het residu moet worden nagespoeld. 
 

2p 39 Leg uit waarom fenolftaleïen niet geschikt is als indicator bij deze bepaling.  
 

1p 40 Wat is de notatie van natronloog? 
A NaOH (aq) 
B NaOH (l) 
C Na+ (aq) + OH– (aq) 
D Na+ (l) + OH– (l) 
 

3p 41 Uit een andere proef weten Suzanne en Bart dat 1,0 mL van de gebruikte 
natronloog reageert met 4,5 mg oxaalzuur.  

 Bereken hoeveel gram oxaalzuur in 100 g rabarber aanwezig is.  
 Neem aan dat het filtraat geen andere zuren bevat. 
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Gist 
 
Bepaalde gistsoorten kunnen gebruikt worden bij de bereiding van verschillende 
voedingsmiddelen. Gist gebruikt daarbij glucose als voedsel en zet dit om tot 
alcohol en koolstofdioxide. De niet-kloppende reactievergelijking van dit 
vergistingsproces is: 
 
C6H12O6  →  … C2H6O  +  … CO2 
 
Bij de bereiding van wijn is het ontstaan van alcohol belangrijk, de 
koolstofdioxide laat men meestal ontsnappen. 
Bij de bereiding van brooddeeg is het ontstaan van koolstofdioxide juist van 
belang. Koolstofdioxide zorgt ervoor dat het deeg rijst. Bij het bakken van het 
brood ontsnapt de alcohol uit het brooddeeg. 
 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 42 tot en met 44 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 42 Welke coëfficiënt staat voor CO2 als de reactievergelijking van het 
vergistingsproces kloppend gemaakt is? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

2p 43 Een wijnfles bevat 0,75 L wijn met 12,5 volumeprocent alcohol.  
 Bereken hoeveel mL alcohol deze fles wijn bevat. 

 
2p 44 Verklaar waarom de alcohol uit het brooddeeg ontsnapt. 
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De snelheid waarmee een hoeveelheid brooddeeg rijst, is afhankelijk van 
verschillende factoren. Eén van die factoren is de hoeveelheid gist die wordt 
toegevoegd. 
Voor deeg met verschillende percentages gist is in het onderstaande diagram de 
hoeveelheid koolstofdioxide die ontstaat, uitgezet tegen de tijd. 
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Gebruik bij de beantwoording van de vragen 45 en 46 bovenstaande tekst. 
 

1p 45 Een bakker laat zijn deeg 100 minuten rijzen. In die tijd is ongeveer 3200 cm3 
gasvormige stof ontstaan waardoor het deeg klaar is om gebakken te worden. 
Hoeveel procent gist heeft deze bakker gebruikt? 
A 1% 
B 2% 
C 4% 
D 8% 
 

1p 46 Bij welk percentage gist verloopt de vergisting het snelst? 
A 1% 
B 2% 
C 4% 
D 8% 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
 

tijdvak 1
woensdag 23 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Vlam in de pan 
 
 
Brandwonden door vlam in de pan 
Een bewoner van het Osdorpplein in Amsterdam liep gistermiddag ernstige 
brandwonden op door 'vlam in de pan'. Het slachtoffer probeerde de vlam in de 
gietijzeren pan te blussen met water. Hierdoor spatte de frituurolie op, wat een 
grote steekvlam tot gevolg had. In een reactie pakte hij de pan vast waardoor hij 
brandwonden aan zijn handen opliep. De brandweer kwam ter plaatse en 
verleende de man eerste hulp. Het slachtoffer is overgebracht naar een 
ziekenhuis. De keuken liep lichte brand- en roetschade op. 
 
 naar: www.brandweer.nl 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 1 en 2 zo nodig bovenstaande 
tekst. 
 

1p 1 Het slachtoffer gebruikte een verkeerd blusmiddel, waardoor een steekvlam 
ontstond. 
Door welke oorzaak werd de brand erger en ontstond de steekvlam? 
A Het blusmiddel was licht ontvlambaar. 
B Het blusmiddel werkte als een katalysator. 
C De brandstof werd door het blusmiddel fijn verdeeld. 
 

1p 2 Tijdens dit ongeluk vond een onvolledige verbranding plaats. 
Uit welk gegeven in bovenstaande tekst is dit af te leiden? 
A Het slachtoffer kreeg brandwonden. 
B Er was lichte brandschade. 
C Er was roetschade. 
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Wat te doen bij vlam in de pan? 
Schakel onmiddellijk de afzuigkap uit. Dek de pan zo snel mogelijk af met 
bijvoorbeeld een deksel. Doe dit, om het zo veilig mogelijk te doen, door het 
deksel van het lichaam af over de pan te schuiven. Zet daarna de warmtebron 
onder de pan uit. 
Waarschuwing: Gebruik nooit water om het vuur te doven. 
En dan nog dit … 
U hebt een pan met frituurvet op het fornuis gezet, er een deksel op gedaan en 
vergeten de hittebron uit te zetten? Doe die oververhitte pan nooit open! Maar 
handel op de volgende manier: doe de hittebron uit en wacht rustig af. 
 
 naar: www.brandweer.nl 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 3 tot en met 5 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 3 Geef een reden waarom de Amsterdamse brandweer aanraadt de afzuigkap 
onmiddellijk uit te schakelen. 
 

1p 4 De brandweer geeft een tip om een 'vlam in de pan' veilig met een deksel te 
doven. Maar stel dat er bij de pan geen deksel hoort. 

 Noem een andere geschikte manier om een 'vlam in de pan' te doven. 
 

1p 5 Het is veilig om met het openen van de oververhitte pan met frituurvet te 
wachten totdat deze is afgekoeld tot kamertemperatuur. 

 Geef aan waarom dit een veilige manier is. 
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Oceaanaquarium 

 
 
In een dierentuin is vaak een oceaanaquarium te zien. Om het oceaanwater 1 
voor deze aquariumbak te maken, wordt gebruik gemaakt van leidingwater. 2 
Allereerst worden ongewenste zouten op een speciale manier uit het 3 
leidingwater gehaald. Daarna wordt het water zout gemaakt door er 4 
natriumchloride in op te lossen. Om water te krijgen met het juiste zoutgehalte 5 
wordt zoveel zout toegevoegd dat er 1,50 x 103 kg zout aanwezig is per 6 
50.000 liter. Ook wordt een aantal andere zouten in kleine hoeveelheden 7 
toegevoegd om het water in het aquarium zo veel mogelijk te laten lijken op 8 
oceaanwater. Daarbij worden onder andere magnesiumsulfaat en zinknitraat 9 
toegevoegd.10 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 6 tot en met 9 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 6 Er zijn verschillende manieren om ongewenste zouten uit leidingwater te halen. 
 Noem een manier om ongewenste zouten uit leidingwater te halen. 

 
2p 7 Bereken het zoutgehalte (in g/L) in de aquariumbak (regels 6 en 7). 

 
2p 8 Om het zoutgehalte van het 'oceaanwater' te controleren, wordt regelmatig de 

elektrische geleiding van het water gemeten. 
 Geef aan hoe het zoutgehalte en de elektrische geleiding veranderen door 

het gedeeltelijk verdampen van water uit de aquariumbak. 
 Noteer je antwoord als volgt: 
 zoutgehalte: wordt groter / wordt kleiner 
 elektrische geleiding: wordt groter / wordt kleiner 
 

3p 9 Geef de vergelijking van het oplossen van zinknitraat, Zn(NO3)2.  
Gebruik in de vergelijking ook toestandsaanduidingen. 
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Rode wijn 
 
Bij het maken van rode wijn worden druiven eerst gekneusd tot most. Aan deze 1 
most wordt gist toegevoegd. De gist zorgt ervoor dat de druivensuiker in de most 2 
wordt omgezet tot alcohol. De reactievergelijking van deze zogenoemde 3 
vergisting is: 4 
 
C6H12O6  →  2 C2H5OH  +  2 CO2  
 
Voor de vergisting wordt de most samen met de gist in een vat gebracht. Een 5 
eiken vat geeft hierbij het beste resultaat. Zo’n vat geeft namelijk de lekkerste 6 
geur- en smaakstoffen aan de wijn af.  7 
Na het gisten worden de vaste stoffen gescheiden van de vloeistof. De vloeistof 8 
wordt opnieuw in een vat gebracht om te rijpen. Sommige wijnmakers gebruiken 9 
roestvast stalen vaten voor het rijpen van de wijn. Om toch de geur- en 10 
smaakstoffen te krijgen voegen ze er houtspaanders aan toe. De wijn is dan 11 
sneller op smaak dan in een eiken vat.12 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 10 tot en met 13 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 10 Wat voor soort reactie is de zogenoemde vergisting?  
A neerslagreactie 
B ontledingsreactie 
C verbrandingsreactie 
 

3p 11 Voor een goede wijn moet de gist 196 g druivensuiker omzetten per liter most. 
 Bereken hoeveel dm3 CO2 er ontstaat bij de vergisting van 196 g 

druivensuiker. 
 Gebruik het gegeven dat de dichtheid van CO2 gelijk is aan 1,8 g/dm3. 
 

1p 12 Van welke scheidingsmethode wordt gebruik gemaakt bij de afgifte van geur- en 
smaakstoffen aan de wijn (regels 6 en 7)? 
A adsorberen 
B destilleren 
C extraheren 
D filtreren 
 

1p 13 Op het etiket van een fles wijn staat dat de inhoud 750 mL is en dat de wijn 
12 volumeprocent alcohol bevat. 

 Bereken hoeveel mL alcohol aanwezig is in deze fles wijn. 
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Natrium 
 
 
Natrium is een van de meest voorkomende elementen op aarde. Het metaal 
natrium is zeer reactief. Het reageert zodra het in aanraking komt met zuurstof 
en water. Daarom komt het element natrium alleen in verbindingen voor op 
aarde.
 
 

1p 14 Als welke soort deeltjes komt het element natrium voor op aarde? 
A atomen 
B ionen 
C moleculen 
 
 
Op een scheikunde-site staat de volgende proef met natrium beschreven. De 
beschrijving begint met een aantal waarschuwingen: 
 wees voorzichtig en houd afstand; 
 er ontstaat een brandbaar gas: geen open vuur in de buurt; 
 buiten bereik van kinderen uitvoeren. 

Uitvoering: 
Vul een petrischaaltje met wat water en voeg een druppel fenolftaleïen toe. Laat 
met een pincet voorzichtig een klein stukje natrium op het wateroppervlak 
vallen. 
Waarnemingen: 
Zodra het natrium het wateroppervlak raakt, ontstaan er kleine belletjes. Een 
sissend geluid is hoorbaar. Het stukje natrium wordt een druppel en schiet, 
steeds kleiner wordend, alle kanten op. Het bolletje laat in het water een roze 
spoor achter. Na afloop van de reactie is het water egaal roze van kleur. 
 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 15 tot en met 18 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 15 Waarom mag het stukje natrium niet met de vingers beetgepakt worden? 
 

1p 16 Uit welk gas bestaan de waargenomen kleine belletjes? 
A koolstofdioxide 
B koolstofmono-oxide 
C waterstof 
D zuurstof 
 

1p 17 Het smeltpunt van natrium is 98 °C en het kookpunt is 883 °C. 
Hoe hoog wordt de temperatuur van het natrium tijdens de proef? 
A lager dan 98 °C 
B tussen 98 °C en 883 °C 
C hoger dan 883 °C 
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1p 18 Wat is de pH van de vloeistof in de petrischaal na afloop van de reactie met het 
natrium? 
A kleiner dan 7 
B gelijk aan 7 
C groter dan 7 
 
 
Het metaal natrium komt niet voor in de natuur, het wordt in een fabriek 1 
gemaakt. Dit kan door elektrolyse van vloeibaar natriumhydroxide. Aan één van 2 
de elektroden ontstaat daarbij het metaal natrium. Het ontstane natrium gaat op 3 
het vloeibare natriumhydroxide drijven. Om te voorkomen dat het ontbrandt, 4 
zorgt men ervoor dat er geen lucht maar stikstofgas of een edelgas boven het 5 
vloeistofoppervlak aanwezig is.6 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 19 tot en met 22 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 19 Wat is de chemische notatie van vloeibaar natriumhydroxide? 
A NaOH (aq) 
B NaOH (l) 
C Na(OH)2 (aq) 
D Na(OH)2 (l) 
 

2p 20 Ontstaat het metaal natrium bij de elektrolyse aan de positieve of aan de 
negatieve elektrode? Geef een verklaring voor je antwoord. 
 

1p 21 Welke stof kan volgens regel 5 bij de elektrolyse in plaats van stikstof worden 
gebruikt om te voorkomen dat het gevormde natrium ontbrandt? 
A Ar 
B Au 
C H2  
D O2 
 

1p 22 Het metaal natrium wordt, nadat het is gemengd met kalium, onder andere 
gebruikt in speciale thermometers. 
Hoe wordt een mengsel van natrium en kalium genoemd? 
A legering 
B oplossing 
C verbinding 
D zout 
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Kalkverf 
 
Huizen en schuren werden vroeger wit geschilderd met behulp van 'kalkverf'. 
Deze stof werd gemaakt door ongebluste kalk, CaO, in een kuil te storten en er 
water aan toe te voegen. Hierbij wordt de ongebluste kalk omgezet tot gebluste 
kalk, Ca(OH)2. Deze handeling wordt kalk blussen genoemd. De reactie verloopt 
zó heftig dat er zeer veel warmte vrijkomt. 
De vergelijking van deze reactie is: CaO  +  H2O  →  Ca(OH)2. 
 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 23 tot en met 27 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
 

1p 23 Geef aan waarom calciumoxide meestal ongebluste kalk wordt genoemd. 
 

2p 24 Als aan calciumoxide nét genoeg water wordt toegevoegd, ontstaat vast 
calciumhydroxide.  

 Bereken hoeveel kg water nodig is om 100 kg CaO om te zetten tot vast 
Ca(OH)2. 

 
1p 25 Wanneer met een overmaat water wordt geblust, lost een deel van de gebluste 

kalk op. Op die manier ontstaat een troebel wit mengsel dat kalkverf wordt 
genoemd.  
Wat voor soort mengsel is kalkverf? 
A emulsie 
B oplossing 
C schuim 
D suspensie 
 

1p 26 Kalkverf wordt langzaam hard door een reactie met een bestanddeel uit de 
buitenlucht. Hierbij ontstaan calciumcarbonaat (CaCO3) en water.  
Welk bestanddeel uit de buitenlucht veroorzaakt het harden van kalkverf? 
A CO2 
B H2O 
C N2 
D O2 
 

3p 27 Tegenwoordig worden buitenmuren niet vaak meer met kalkverf gewit. Door zure 
regen wordt het calciumcarbonaat (CaCO3) sneller dan vroeger aangetast. Het 
calciumcarbonaat reageert dan met de H+ ionen die in zure regen aanwezig zijn. 

 Geef de vergelijking van de reactie van calciumcarbonaat met de H+ ionen in 
zure regen. 
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Oude restjes 
 
In een opbergkast in Ellen’s garage staan drie flessen die elk nog een restje van 
een kleurloze vloeistof bevatten. Op geen enkele fles zit nog een etiket. Ellen 
kan zich nog herinneren dat er een fles gedestilleerd water, een fles accuzuur 
en een fles met een keukenzoutoplossing in de kast stonden. Zij wil het restje 
accuzuur (= een oplossing van zwavelzuur) inleveren bij de chemokar. Zij moet 
daarvoor wel eerst uitzoeken welke fles het restje accuzuur bevat. Daarom 
brengt zij uit elke fles een druppel op rood lakmoespapier en een druppel op 
blauw lakmoespapier. Uit haar waarnemingen komt zij te weten in welke fles het 
accuzuur zit. 
 
 

1p 28 Wat is de formule van zwavelzuur? 
A HAc 
B HNO3 
C H2SO4 
 

1p 29 Welke waarnemingen heeft Ellen gedaan met de druppels uit de fles met het 
restje accuzuur? 
A Rood lakmoes blijft rood en blauw lakmoes blijft blauw. 
B Rood lakmoes blijft rood en blauw lakmoes wordt rood. 
C Rood lakmoes wordt blauw en blauw lakmoes blijft blauw. 
D Rood lakmoes wordt blauw en blauw lakmoes wordt rood. 
 
 
Het restje gedestilleerd water wil zij gebruiken in haar stoomstrijkijzer. Om te 
onderzoeken welke van de twee overgebleven flessen het gedestilleerde water 
bevat en welke de keukenzoutoplossing, voert zij het volgende onderzoekje uit. 
Zij schenkt in een reageerbuisje (buisje 1) een beetje uit de ene fles en in een 
tweede reageerbuisje (buisje 2) een beetje uit de andere fles. Daarna voegt zij 
aan beide reageerbuisjes een scheutje zilvernitraatoplossing toe. De inhoud van 
buisje 1 wordt troebel, de inhoud van buisje 2 blijft helder. 
 
 

2p 30 In welk buisje bevond zich (vóór het toevoegen van de oplossing van 
zilvernitraat) gedestilleerd water? Geef een verklaring voor je antwoord. 
 

2p 31 Geef de vergelijking van de reactie die heeft plaatsgevonden in het buisje met 
de troebele inhoud. 
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1 2 3 4

Productonderzoek 
 
Al je iets wilt verven, moet je het te schilderen oppervlak eerst reinigen. 
Daarvoor kan ammonia worden gebruikt. In een bouwmarkt wordt voor dit doel 
een ander schoonmaakmiddel, St Marc®, verkocht. Vincent heeft in de 
bouwmarkt een pak St Marc gekocht. Op de verpakking van dit 
schoonmaakmiddel staat de waarschuwing: 'irriterend voor de ogen'. Deze 
waarschuwing wordt ook aangeduid met een pictogram. 
 

1p 32 Wat is de chemische notatie van ammonia? 
A NH3(aq) 
B NH3(g) 
C NH4(aq) 
D NH4(g) 
 

1p 33 Welk van de onderstaande pictogrammen staat op de verpakking van St Marc?  
 
 
 
 
 
 
A pictogram 1 
B pictogram 2 
C pictogram 3 
D pictogram 4 
 
 
Wanneer Vincent het pak met St Marc openmaakt, vindt hij dat het erg veel op 
soda lijkt. Vincent doet enkele proeven om St Marc te onderzoeken. 
Proef 1: Om te bepalen of St Marc, net als soda, 63 massaprocent water bevat, 
gaat hij als volgt te werk. In een reageerbuis met een massa van 10,51 gram 
doet hij 1,86 gram St Marc. Vervolgens verwarmt hij de reageerbuis totdat er 
geen waterdamp meer vrijkomt. Na afloop is de massa van de reageerbuis met 
inhoud 11,42 gram. 
Proef 2: Hij doopt een platinadraad in een oplossing van St Marc en houdt deze 
in een kleurloze (niet ruisende) vlam en ziet dat de vlam geel kleurt. Hij herhaalt 
de proef met een soda-oplossing. De vlam kleurt nu ook geel. 
Proef 3: Hij doet wat St Marc in een reageerbuis en voegt zoutzuur toe. Het gaat 
bruisen. Vervolgens toont hij aan dat het ontstane gas koolstofdioxide is. 
 
Na afloop van zijn proeven schrijft Vincent in zijn verslag: St Marc bevat, net als 
soda, natriumionen, carbonaationen en watermoleculen. 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 34 tot en met 39 zo nodig 
bovenstaande tekst. 
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3p 34 Bereken het massapercentage water in St Marc met behulp van de gegevens 
van proef 1. 
 

1p 35 Waarom mag de luchttoevoer van de brander niet dicht staan bij het uitvoeren 
van proef 2? 
 

1p 36 Welk element in St Marc zorgt voor de gele vlamkleur bij proef 2? 
 

2p 37 Geef de notatie van zoutzuur, dat Vincent bij proef 3 heeft toegevoegd. Vermeld 
in de notatie ook de toestandsaanduiding. 
 

1p 38 Waarmee kan Vincent bij proef 3 koolstofdioxide hebben aangetoond? 
A rood lakmoespapier 
B gloeiende houtspaander 
C kalkwater 
D wit kopersulfaat 
 

1p 39 Hoe wordt de zin genoemd die Vincent na afloop van zijn proeven in zijn verslag 
schrijft? 
A een conclusie 
B een verwachting 
C een waarneming 
D een wet 
 
 
Vincent heeft nu het sterke vermoeden dat St Marc voor een groot deel uit 
Na2CO3 bestaat. Om de hoeveelheid natriumcarbonaat in St Marc te bepalen, 
voert hij tenslotte een titratie uit. Hij weegt 0,20 g St Marc af en lost dit op in 
ongeveer 50 mL water. Hij voegt enkele druppels methylrood toe aan deze 
oplossing en titreert vervolgens met zoutzuur. Na toevoeging van 18,2 mL 
zoutzuur is het eindpunt van de titratie bereikt. Uit een andere proef weet hij dat 
1,0 mL van dit zoutzuur met 5,3 mg natriumcarbonaat reageert.
 
 

1p 40 Welke kleurverandering treedt op bij het eindpunt van de titratie? 
A van geel naar rood 
B van rood naar geel 
C van roze naar kleurloos 
D van kleurloos naar roze 
 

2p 41 Bereken uit de gegevens van de titratie hoeveel gram natriumcarbonaat 
voorkomt in 0,20 gram St Marc. 
Ga er bij de berekening vanuit dat natriumcarbonaat de enige stof is die met 
zoutzuur reageert. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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'Chemische drol' 
 
Een scheikundedocente demonstreert een proef die bekend staat als 'chemische 
drol'. Zij volgt daarbij het volgende voorschrift: 
- neem een smal bekerglas van 150 mL; 
- breng hierin 40 mL 30 % waterstofperoxide en 5 mL afwasmiddel; 
- voeg een klein schepje bruinsteen toe en roer even. 
 
Direct na het roeren begint het mengsel te reageren. Het bekerglas vult zich 
daarbij geheel met schuim. Het schuim komt vervolgens het bekerglas uit en rolt 
er omheen: de 'drol'. Ook begint de 'drol' te dampen. 
Bij deze proef ontstaan water en zuurstof uit waterstofperoxide. Het bruinsteen 
werkt als katalysator. 
 
 

1p 42 Geef de formule van waterstofperoxide. 
 

1p 43 Waarom is het voldoende om van de katalysator (bruinsteen) maar een klein 
schepje toe te voegen? 
 

2p 44 Geef de formule van het hoofdbestanddeel van bruinsteen. Gebruik bij de 
beantwoording het Binas-informatieboek. 
 

1p 45 Waaruit bestaat schuim? 
A gasbelletjes, fijn verdeeld in een vloeistof 
B vaste stof, fijn verdeeld in een gas 
C vloeistofdruppeltjes, fijn verdeeld in een gas 
D vloeistofdruppeltjes, fijn verdeeld in een vloeistof 
 

1p 46 Uit de tekst kan worden afgeleid dat de temperatuur stijgt tijdens de reactie. 
 Uit welke waarneming blijkt dat? 
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Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
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gloeidraad

Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid.  
 
 

Lampen 
 
De gloeidraad van een gewone gloeilamp is gemaakt van 1 
zuiver wolfraam. Tijdens het branden van een gloeilamp is  2 
de gloeidraad zo heet, dat deze licht uitzendt. Daarbij gaat het  3 
vaste wolfraam langzaam over in wolfraamdamp. De  4 
wolfraamdamp slaat vervolgens neer op de binnenkant van  5 
het glas van de lamp. Het glas wordt hierdoor donkerder. En  6 
de gloeidraad is na verloop van tijd zo dun geworden dat hij  7 
breekt. Om ervoor te zorgen dat de gloeilamp langer  8 
meegaat, is deze gevuld met een mengsel van argon en stikstof.9 
 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 3 zo nodig 
bovenstaand tekstfragment. 
 

1p 1 Op welke manier kan het verdampen van wolfraam (regels 3 en 4) worden 
weergegeven? 
A W (s) → W (aq) 
B W (s) → W (g)  
C W (s) → W (l)  
 

1p 2 Wat is de notatie van het gasmengsel waarmee de gloeilamp is gevuld? 
A Ar + N 
B Ar + N2 
C ArN 
D ArN2 
 

1p 3 Waarom mag het gasmengsel in de gloeilamp geen zuurstof bevatten? 
A De zuurstof zal met het glas van de gloeilamp gaan reageren. 
B De zuurstof zal met het wolfraam van de gloeidraad reageren. 
C Door de zuurstof wordt de gloeidraad niet heet genoeg om licht te geven. 
D Door de zuurstof zal het wolfraam onvoldoende verdampen. 
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Bij een halogeenlamp is een kleine hoeveelheid van een halogeen (meestal 10 
broom) toegevoegd aan de gasvulling van argon en stikstof. Als deze 11 
halogeenlamp brandt, komen er wolfraamatomen van de gloeidraad vrij. Door de 12 
zeer hoge temperatuur van de halogeenlamp vallen de broomdeeltjes in de 13 
gasvulling uiteen: Br2 → 2 Br 14 
De vrijgekomen wolfraamatomen reageren vervolgens met de ontstane 15 
broomdeeltjes: W + 2 Br → WBr2 16 
Dit wolfraambromide slaat niet neer op het glas van de lamp, maar wordt in de 17 
buurt van de hete gloeidraad omgezet tot broom en wolfraam. Het wolfraam 18 
slaat neer op de gloeidraad.19 
 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 4 tot en met 8 zo nodig 
bovenstaand tekstfragment. 
 

1p 4 Geef het nummer van de groep in het Periodiek Systeem waarin de halogenen 
staan. 
 

1p 5 Met welke soort deeltjes reageren de wolfraamatomen die van de gloeidraad 
komen? 
A broomatomen 
B broomionen 
C broommoleculen 
 

1p 6 Geef de formule van het wolfraamion in WBr2. 
 

1p 7 Welk soort reactie vindt plaats bij de zeer hete gloeidraad (regel 18)? 
A neerslagreactie 
B ontledingsreactie 
C verbrandingsreactie 
 

1p 8 Een gewone gloeilamp heeft een gemiddelde levensduur van 1000 branduren. 
De levensduur van een halogeenlamp is gemiddeld 2,5 maal zo groot. Dit komt 
doordat de gloeidraad van dit type lamp langer meegaat. 

 Geef aan waardoor de gloeidraad van een halogeenlamp langer meegaat 
dan die van een gewone gloeilamp. 
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Sulfiet in wijn 
 
Wijn wordt gemaakt door druivensap te laten gisten. Tijdens dit proces wordt 1 
glucose door gistcellen omgezet tot alcohol en koolstofdioxide. 2 
Om wijn voor lange tijd houdbaar te maken voegen wijnmakers 'sulfiet' toe. 3 
Daardoor wordt voorkomen dat de wijn te veel gaat verzuren. 4 
'Sulfiet' vermindert de hoeveelheid opgeloste zuurstof in de wijn. Ook doodt het 5 
ongewenste bacteriën die alcohol (ethanol) en zuurstof (O2) omzetten tot 6 
azijnzuur (C2H4O2) en water. 7 

De naam 'sulfiet' wordt in het dagelijks leven gebruikt om een aantal 8 
zwavelhoudende verbindingen aan te duiden. Zij staan vermeld in de 9 
'E-nummerlijst' van het Binas informatieboekje.10 
 
 

2p 9 Geef de vergelijking van de reactie die in de regels 6 en 7 wordt beschreven. 
 

1p 10 De 'sulfieten' met de E-nummers E-222 en E-223 hebben in voedingsmiddelen, 
behalve de functie van conserveermiddel, ook een andere functie. 
Welke functie hebben E-222 en E-223 nog meer in voedingsmiddelen? 
A adsorptiemiddel 
B bleekmiddel 
C emulgator 
D verdikkingsmiddel 
 

1p 11 Aan wijn wordt vaak het 'sulfiet' E-224, kaliummetabisulfiet (K2S2O5), 
toegevoegd. Kaliummetabisulfiet bestaat uit kaliumionen en metabisulfietionen. 
Wat is de formule van het metabisulfietion? 
A S2O5

– 
B S2O5

2– 
C S2O5

4– 
D S2O5

5– 
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E-224 wordt toegevoegd voordat de wijn in flessen wordt gedaan. E-224 
reageert met het water dat in de wijn aanwezig is. Bij deze reactie ontstaan drie 
soorten zwavelhoudende deeltjes in de wijn: HSO3

–, SO3
2– en SO2. In het 

onderstaande diagram is weergegeven voor hoeveel procent deze drie soorten 
deeltjes in wijn voorkomen. Deze percentages hangen af van de pH. De pH van 
wijn ligt tussen 2,9 en 4,0. 
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80
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2p 12 Geef de naam van de stof met de formule SO2. 
 

1p 13 Welke zwavelhoudende deeltjes komen volgens het bovenstaande diagram het 
meest voor in een wijn met pH = 2,9? 
A SO2 
B SO3

2– 
C HSO3

– 
 

3p 14 Bij pH = 3,9 reageren SO3
2– ionen met zuurstof. Hierbij ontstaan sulfaationen. 

 Geef de vergelijking van deze reactie. 
 
Op een website staat het volgende over wijn: 
 
Hoe dan ook, de toegelaten hoeveelheid sulfiet in gangbare wijn ligt veel te 
hoog om gezond te zijn. Voor E-220 is de aanvaardbare dagelijkse inname 
0,70 mg per kg lichaamsgewicht per dag.  
Als je 60 kg weegt en je houdt van zoete witte wijn, kan je dus per dag maar 
beter niet meer dan 0,16 L van die wijn drinken. 
 
Te veel E-220 kan dus ongezond zijn. Daarom is er in de EU een wettelijke 
grens gesteld aan de hoeveelheid E-220 die in wijn aanwezig mag zijn. Voor een 
zoete witte wijn is dat maximaal 225 mg/L. 
 
 

2p 15 Een persoon van 60 kg die per dag een glas met 0,16 L zoete witte wijn drinkt, 
krijgt zeker minder E-220 binnen dan de aanvaardbare dagelijkse inname. 

 Laat dit zien met een berekening. 
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Geconcentreerd zwavelzuur 
 

Geconcentreerd zwavelzuur (98,3%) mag niet in ijzeren vaten worden vervoerd of 
bewaard. Het reageert namelijk met ijzer, waarbij waterstofgas ontstaat. Dat kan 
leiden tot gevaarlijke situaties. 
Geconcentreerd zwavelzuur kan uit moleculen van bepaalde stoffen (zoals 
huidweefsel, hout, papier, katoen) waterstof- en zuurstofatomen onttrekken. Daaruit 
ontstaat dan water; hierbij loopt de temperatuur sterk op. De stoffen worden zwart 
en vallen uit elkaar. 
Volgens de veiligheidskaart moet bij gemorst geconcentreerd zwavelzuur op de 
volgende zaken worden gelet: 
Raadpleeg een deskundige! Ontruim de gevarenzone! NIET laten opslorpen in 
zaagsel of in ander vergelijkbaar materiaal. Zorg voor goede persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Deze stof NIET in het milieu terecht laten komen.
 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 16 tot en met 20 zo nodig 
bovenstaand tekstfragment. 
 

2p 16 Geef de formule van zwavelzuur. 
 

1p 17 Geconcentreerd zwavelzuur kan wel worden vervoerd en bewaard in vaten van 
roestvrijstaal, een legering waarin ijzer voorkomt. 

 Geef de formule van een metaal dat, behalve ijzer, ook voorkomt in 
roestvrijstaal. 

 
1p 18 Waarom kan het ontstaan van waterstofgas leiden tot gevaarlijke situaties? 

 
1p 19 Papier bestaat grotendeels uit cellulose. Cellulose kan worden weergegeven 

met de formule (C6H10O5)n. 
 Geef de naam van de zwarte stof die ontstaat als papier wordt aangetast 

door geconcentreerd zwavelzuur. 
 

2p 20 Volgens de veiligheidskaart mag zaagsel niet worden gebruikt om gemorst 
geconcentreerd zwavelzuur 'op te slorpen'.  

 Noem twee waarnemingen die kunnen worden gedaan als iemand toch 
zaagsel gebruikt om geconcentreerd zwavelzuur 'op te slorpen'. 
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Aluminiumbrand  
 
Bij het maken van velgen voor sportauto’s ontstaat afval in de vorm van 
aluminiumkrullen. Dit zijn dunne rafelige slierten aluminium. Het aluminiumafval is 
verontreinigd met de stof aluminiumfosfide (AlP).  
Het afval moet volgens de veiligheidsvoorschriften snel worden opgeslagen in 
dichte containers. Dit gebeurt soms niet op de juiste manier. Wanneer het afval in 
contact komt met water, treden de volgende reacties op: 
reactie 1:  Het aluminiumfosfide reageert met water volgens de reactie 
    AlP  +  3 H2O  →  Al(OH)3  +  PH3 
    Bij deze reactie ontstaat veel warmte. 
reactie 2:  Door de warmte ontbrandt de PH3 (fosfine) die is ontstaan.  

      Daarbij ontstaan P2O5 en waterdamp. 
reactie 3: De brandende fosfine ontsteekt vervolgens de aluminiumkrullen in de  

container: het aluminium verbrandt. 
 
 

1p 21 Bij reactie 1 ontstaan twee reactieproducten. Eén van deze reactieproducten is 
fosfine.  

 Wat is de naam van het andere reactieproduct? 
 

3p 22 Geef de vergelijking van reactie 2. 
 

1p 23 Wat is de naam van P2O5? 
A fosforoxide 
B fosfordioxide 
C fosforpentaoxide 
D difosforpentaoxide 
 

1p 24 Geef de naam van de stof die ontstaat bij reactie 3. 
 
Bij het blussen van brandende aluminiumkrullen mag de brandweer geen water 
gebruiken. Bij hoge temperatuur reageert het bluswater met aluminium. 
Hieronder staat de onvolledige vergelijking van deze reactie. 

 
 2 Al  +  .. H2O  →  2 Al(OH)3  +  .. H2 
 

1p 25 Welke coëfficiënt staat er voor H2O als de bovenstaande vergelijking kloppend is 
gemaakt? 
A   2 
B   4 
C   6 
D   8 
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Kampvuur 
 
 
Op het Internet zijn diverse sites van scoutinggroepen te vinden. Daarop staan 
onder andere aanwijzingen voor het maken van verschillende soorten 
kampvuren. 
De volgende aandachtspunten worden daarbij onder andere genoemd: 
- baken het vuur af met stenen; 
- wees bij droogte extra voorzichtig; 
- zorg dat er blusmateriaal aanwezig is. 
 
Eén van de mooiste kampvuren is het pagodevuur. 
Het vuur heeft de vorm van een oosterse pagodetempel  
(zie de afbeelding hiernaast). 
 
 
 
 
De opbouw van de houtstapel is een combinatie van twee constructies. De 
binnenste constructie is een soort piramide van takjes waarbij de takjes van 
binnenuit naar buiten steeds dikker worden. De kern van deze piramide bevat 
houtspaanders die gemakkelijk aan te steken zijn. 
De buitenste constructie bestaat uit dikke balken die op een speciale manier 
gestapeld worden (figuur 1). 
 
figuur 1 
 

 
 
 

1p 26 Noem een oorzaak waardoor de takjes en de houtspaanders van de binnenste 
constructie gemakkelijker vlam vatten dan de dikke balken in de buitenste 
constructie. 
 

1p 27 De verbranding in het kampvuur is een onvolledige verbranding. Uit welke 
waarneming kan dat worden afgeleid? 
A De vlammen zijn geel. 
B Er komt warmte vrij. 
C Er ontstaat waterdamp. 
D Het vuur knettert. 
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1p 28 In sommige delen van het vuur zijn roze vlammen te zien. Welke ionsoort kan 
deze kleur in de vlam veroorzaken? 
A calciumionen 
B kaliumionen 
C koperionen 
D natriumionen 
 
 
Op de scouting websites staan ook verschillende recepten voor gerechten die op 
een kampvuur kunnen worden bereid. Hieronder een voorbeeld: 
 
Ei in sinaasappel (lukt altijd!) 
- Neem een sinaasappel en snij het topje eraf.  
- Hol vervolgens de sinaasappel volledig uit.  
- Breek een ei en giet het in de holle sinaasappel. 
- Plaats de gevulde sinaasappel nu voorzichtig in de hete as.  
- In de volgende ongeveer 10 minuten zal het ei hard worden. 
- Haal de gevulde sinaasappel uit het vuur en lepel hem uit. 
 
 

1p 29 In hoeveel regels van het recept 'Ei in sinaasappel' wordt een chemische reactie 
beschreven? 
A 0  
B 1  
C 2  
D 3  
 

2p 30 Welke stof kan worden gebruikt om het kampvuur te doven en waardoor blust 
deze stof het brandende kampvuur? 
Noteer je antwoord als volgt: 
te gebruiken stof: ... 
brand gestopt door: … 
 

1p 31 Na een kampvuur blijft altijd een hoeveelheid as over. Wanneer deze as met 
water wordt geschud, ontstaat een troebel mengsel. 
Hoe noemt men het soort mengsel dat is ontstaan? 
A emulsie 
B neerslag 
C oplossing 
D suspensie 
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Vitamine-C bruis 
 
 

Bij de drogist zijn vitamine-C bruistabletten te koop. Als zo’n tablet in een glas water 
wordt gedaan, lost deze op terwijl er bruisend een gas vrijkomt.  
Vitamine-C is een zure stof die ook in veel voedingsmiddelen voorkomt. Om gezond 
te blijven heeft de mens dagelijks een hoeveelheid vitamine-C nodig. 
Op de verpakking van een bepaald merk vitamine-C bruistabletten staat dat een 
tablet onder andere vitamine-C (1000 mg), citroenzuur en natrium-
waterstofcarbonaat bevat. Als citroenzuur en natriumwaterstofcarbonaat zijn 
opgelost, reageren ze met elkaar. Daarbij ontstaat het gas. 
 
Lineke gaat zo’n tablet onderzoeken. Ze doet de volgende proeven: 
proef 1: Ze zet een bekerglas met 100 mL koud water op een balans en  
   doet er een vitamine-C bruistablet in. Vervolgens noteert ze om de  
   10 seconden de massa die de balans aangeeft. 
proef 2: Om aan te tonen dat bij het bruisen koolstofdioxide ontstaat, leidt Lineke 

het ontstane gas door een wasfles. In de wasfles bevindt zich een oplossing 
waarmee koolstofdioxide kan worden aangetoond. 

 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 32 tot en met 36 zo nodig 
bovenstaand tekstfragment. 
 

2p 32 Bij proef 1 blijkt dat aan het eind van proef 1 de balans 0,54 gram minder 
aangeeft dan aan het begin van proef 1. Er is dus tenminste 0,54 gram gas 
ontstaan. Om te berekenen hoeveel gram natriumwaterstofcarbonaat (NaHCO3) 
heeft gereageerd, gebruikt Lineke de volgende reactievergelijking: 
 
H+  +  NaHCO3  →  CO2  +  H2O  +  Na+ 

 
 Bereken met bovenstaande gegevens hoeveel gram 

natriumwaterstofcarbonaat ten minste aanwezig is in een bruistablet. 
 

2p 33 Geef de naam van de oplossing die zich bevindt in de wasfles die Lineke 
gebruikt bij proef 2 en noem de waarneming waaruit blijkt dat het gas 
koolstofdioxide is. 
Noteer je antwoord als volgt: 
naam oplossing: ... 
waarneming: ... 

Pagina: 408Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 700045-2-616o 11 lees verder ►►►

gas

tekening 3

gas

tekening 2

gas

tekening 4

gas

tekening 1

1p 34 Bij proef 2 is het gas door een wasfles geleid. In welke van onderstaande 
tekeningen wordt het gas op de juiste wijze door de wasfles geleid? 

 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
D tekening 4 
 

1p 35 Als het bruisen bij proef 1 is opgehouden, bepaalt Lineke de pH van de ontstane 
oplossing. De pH blijkt 4 te zijn. 
Waarmee heeft Lineke de pH van deze oplossing kunnen vaststellen? 
A blauw lakmoespapier 
B rodekoolsap 
C rood lakmoespapier 
D universeelindicatorpapier 
 

1p 36 Bij proef 1 stopte het bruisen na 90 seconden. Nadia herhaalt proef 1 van Lineke 
met 100 mL warm water. 
Na hoeveel tijd stopt het bruisen bij de proef van Nadia? 
A na minder dan 90 seconden 
B na 90 seconden 
C na meer dan 90 seconden 
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 700045-2-616o 12 lees verder ►►►

Kunstmest 
 
Planten hebben voor hun groei onder andere stikstof nodig. Daarom bevatten 
meststoffen verbindingen waarin dit element voorkomt. Een voorbeeld van zo’n 
verbinding is het zout Ca(NO3)2. Alleen wanneer Ca(NO3)2 is opgelost, kan het 
worden opgenomen door planten. 
 
 

2p 37 Geef de naam van het zout Ca(NO3)2. 
 

3p 38 Bereken het massapercentage stikstof in Ca(NO3)2. 
 

1p 39 Wat is de vergelijking voor het oplossen van Ca(NO3)2? 
A Ca(NO3)2 (s)  →  Ca(NO3)2 (aq) 
B Ca(NO3)2 (s)  →  Ca (aq)  +  (NO3)2 (aq) 
C Ca(NO3)2 (s)  →  Ca2+ (aq)  +  (NO3

–)2 (aq) 
D Ca(NO3)2 (s)  →  Ca2+ (aq)  +  2 NO3

– (aq) 
 
 

Citroenzuur  
 
Veel frisdranken, waaronder zogenoemde Up-dranken, bevatten citroenzuur. 
Joost bepaalt het citroenzuurgehalte van een bepaald soort Up-drank. 
Hij gebruikt daarvoor het volgende voorschrift: 
 
− Doe Up-drank in een bekerglas en laat dit een paar dagen staan zodat de 

oplossing geen koolstofdioxide meer bevat; 
− meet daarna nauwkeurig 10,0 mL van de Up-drank (zonder koolstofdioxide) 

af en breng dit over in een erlenmeyer; 
− voeg enkele druppels fenolftaleïen toe; 
− titreer de kleurloze oplossing met natronloog tot kleuromslag. 
 
 

2p 40 Geef de formules van de ionen die voorkomen in natronloog. 
 

1p 41 Welke kleur heeft de oplossing bij het eindpunt van de titratie? 
 

3p 42 Joost blijkt bij het eindpunt van de titratie 9,1 mL natronloog te hebben 
toegevoegd. Uit een andere proef weet hij dat 1,0 mL van de gebruikte 
natronloog reageert met 3,2 mg citroenzuur. 

 Bereken hoeveel gram citroenzuur in 100 mL van de Up-drank aanwezig is. 
 Ga er bij de berekening vanuit dat de Up-drank geen andere zuren bevat. 
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 700045-2-616o 13 lees verder ►►►

De (on)zin van waterontharders 
 

Hard water veroorzaakt kalkaanslag (kalksteen). Maar hard water komt nog 1 
slechts op enkele plekken in Nederland voor. Is apparatuur om het leidingwater 2 
te ontharden dan wel nodig? Wie kent de vervelende effecten van kalkaanslag 3 
niet? Dof sanitair, een verstopte douchekop en soms zelfs kapotte apparaten. 4 
Heeft het zin om leidingwater te ontharden, is een vraag die veel gesteld wordt 5 
aan de Consumentenbond. Het antwoord: eigenlijk niet. Vrijwel nergens in 6 
Nederland stroomt nog hard water uit de kraan, omdat de meeste waterbedrijven 7 
het water eerst gedeeltelijk ontharden. De hoeveelheid calcium en magnesium in 8 
het water wordt dan verminderd. 9 
De waterbedrijven geven nog als tip dat de meeste huishoudelijke apparaten 10 
eenvoudig te ontkalken zijn met huishoud- of schoonmaakazijn. 11 
 
 naar: Consumentengids

 
 

1p 43 Uit welke stof bestaat kalkaanslag (regel 1)? 
A calciumcarbonaat 
B calciumhydroxide 
C calciumoxide 
 

2p 44 Noem twee manieren waarop water geheel of gedeeltelijk onthard kan worden. 
 

1p 45 Chemisch gezien is de beschrijving in de regels 8 en 9 niet juist. 
 Neem onderstaande zin over en vul de juiste woorden in. 

De hoeveelheid .......................... en ..................... in het water wordt dan 
verminderd. 

 
1p 46 Wat is de notatie van de oplossing die volgens bovenstaand artikel gebruikt kan 

worden om huishoudelijke apparaten te ontkalken? 
A   H+ +  Ac– 
B   H+ +  Cl– 
C 2 H+ +  CO3

2– 
D   H+ +  NO3

– 
 

2p 47 Op een fles huishoudazijn staat: bevat 40 g azijnzuur per liter azijn. 
Op een fles schoonmaakazijn staat: bevat 8 g azijnzuur per 100 mL.  

 In welk van deze twee azijnsoorten is de concentratie azijnzuur het grootst? 
 Motiveer je antwoord met behulp van een berekening. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2006 
 
 
 

tijdvak 1
donderdag 1 juni

13.30 – 15.30 uur

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 2 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

  
600013-1-587o 

Pagina: 412Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte 
van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid.  
 
 
GOUDWINNING 
 
 

Goud is een voorbeeld van een edel metaal. Op sommige plaatsen kunnen 
stukjes goud gemakkelijk gewonnen worden door goud-bevattend zand uit 
te wassen: het goud zakt naar de bodem terwijl het zand blijft zweven en 
met het water kan worden verwijderd. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Bij een andere manier om goud te verkrijgen, wordt aan het goud-
bevattende gesteente kwik toegevoegd. Goud lost op in het kwik, de rest 
van het gesteente niet. Vervolgens wordt het verkregen mengsel van goud 
en kwik verwarmd. Daardoor verdampt het kwik en blijft het goud over. De 
kwikdamp laat men afkoelen, waarna het kwik opnieuw gebruikt kan 
worden. Een klein deel van het kwik reageert daarbij met zuurstof tot 
kwikoxide (HgO).

 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 4 zo nodig bovenstaand 
tekstfragment. 
 

1p  1 Van welke scheidingsmethode wordt gebruik gemaakt bij het 'uitwassen' van goud? 
A adsorberen 
B bezinken 
C extraheren 
D filtreren 
 

1p  2 Hoe wordt een mengsel van kwik en een ander metaal, zoals goud, genoemd? 
A amalgaam 
B emulsie 
C suspensie 
 

1p  3 Welke scheidingsmethode wordt gebruikt bij het terugwinnen van kwik? 
A condenseren 
B destilleren 
C extraheren 
D indampen 
 

2p  4  Geef de vergelijking van de reactie waarbij kwikoxide ontstaat uit kwik (regels 10 en 
11). 
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ROESTEND ROESTVRIJ STAAL  
 
 
  Engelse onderzoekers hebben eindelijk ontdekt waarom roestvrij staal soms toch roest. 
 

Een type roestvrij staal bevat behalve ijzer ook 18% chroom, 8% nikkel en  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

2% mangaan. Chroom is hierin belangrijk, omdat het met zuurstof een 
beschermend oxidelaagje vormt. Roestvrij staal is lang niet zo roestbestendig 
als de naam doet vermoeden. In het glimmende metaaloppervlak ontstaan 
soms piepkleine putjes, die kunnen uitgroeien tot grote scheuren of zelfs 
breuken. 
Hoe die putjes ontstaan was tot nu toe een groot raadsel, maar onderzoekers 
denken de verklaring gevonden te hebben.  
Het begin van zo’n putje ontstaat tijdens het stollen van gesmolten staal. In 
het vloeibare metaalmengsel zitten hele kleine zwaveldeeltjes, afkomstig 
uit ijzererts. Het smeltpunt van zwavel is lager dan het smeltpunt van de 
rest van het staal. Daardoor blijven de plekken met veel zwavel het langst 
vloeibaar. In deze fase reageert dit zwavel met chroom tot chroomsulfide 
(Cr2S3). Rond de zwaveldeeltjes ontstaan dus chroomloze plekken. Op die 
plaatsen kan het ijzer gaan roesten.

   
   naar: Intermediair 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 5 tot en met 10 zo nodig bovenstaand 
tekstfragment. 
 

1p  5 Hoe noemt men het aantasten van metalen door stoffen uit de lucht? 
A corroderen 
B neutraliseren 
C ontkalken 
D oplossen 
 

2p  6  Leg aan de hand van gegevens uit de tekst uit of roestvrij staal een stolpunt of een 
stoltraject heeft.  

 
2p  7 Een voorwerp heeft een massa van 650 gram. Het is gemaakt van roestvrij staal van het 

type dat is beschreven in de regels 1 en 2.  
 Bereken hoeveel gram chroom aanwezig is in dit voorwerp. 

 
1p  8 In welke fase is zwavel wanneer het reageert met chroom in staal? 

A gas 
B vast 
C vloeibaar 
 

2p  9  Geef de formules van de ionen die voorkomen in chroomsulfide (regel 13). 
 

2p  10  Geef de namen van de twee stoffen die met ijzer reageren als het roest. 
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DE BATTERIJ VAN EEN MOBIELE TELEFOON 
 
 

Mobiele telefoons krijgen steeds meer mogelijkheden. Dit heeft als gevolg dat 
er meer energie nodig is. Dat betekent dat ook de batterij moet worden 
aangepast.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

De eerste oplaadbare batterij voor een mobiele telefoon was de nikkelcadmium 
batterij. Een nikkelcadmium batterij heeft een positieve elektrode van 
nikkeloxyhydroxide, NiO(OH), en een negatieve elektrode van cadmium. 
Tussen de elektroden zorgt de elektrolyt, een oplossing van kaliumhydroxide, 
voor de stroomgeleiding. Bij de stroomlevering ontstaan cadmium(II)hydroxide 
en nikkel(II)hydroxide. 
Een nadeel van nikkelcadmium batterijen is dat er het milieu-onvriendelijke 
cadmium inzit.

 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 11 tot en met 14 zo nodig bovenstaand 
tekstfragment. 
 

1p  11 Welk soort deeltjes zorgt in de elektrolyt voor de geleiding van de elektrische stroom? 
A atomen 
B ionen 
C moleculen 
 

1p  12 Wat is de lading van Ni in nikkeloxyhydroxide (regel 6)? 
A 2– 
B 3– 
C 2+ 
D 3+ 
 

1p  13 Wat is de formule van cadmium(II)hydroxide? 
A CaOH2 
B Ca(OH)2 
C Ca2OH 
D CdOH2 
E Cd(OH)2 
F Cd2OH 
 

1p  14  Door welke eigenschap van cadmium is cadmium milieu-onvriendelijk?
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De nikkelmetaalhydride(NiMH) batterij is de milieuvriendelijke opvolger van 
de nikkelcadmium batterij. De positieve elektrode is nog steeds van 
nikkeloxyhydroxide. De negatieve elektrode is een legering van nikkel en 
magnesium waarin waterstof is geabsorbeerd. Bij stroomlevering laat de 
negatieve elektrode waterstofatomen los.

1 

2 

3 

4 

5 

 
 

1p  15 Door welk van de onderstaande woorden kan het woord legering in bovenstaande tekst 
vervangen worden? 
A mengsel 
B monomeer 
C polymeer 
D verbinding 
 

1p  16 Wat is de formule van de soort deeltjes die de negatieve elektrode van een 
nikkelmetaalhydride-batterij loslaat bij stroomlevering (regels 4 en 5)? 
A H 
B H+ 
C H2 
D H2O 
 

Eind jaren 90 van de vorige eeuw wordt in de nieuwe mobiele telefoon een lithium- 
ion-batterij gebruikt. Deze batterij is veel ingewikkelder en duurder, maar ook een stuk 
lichter dan de voorgangers. In een lithium-ion-batterij wordt gebruik gemaakt van het 
metaal lithium. Lithium staat in dezelfde groep van het periodiek systeem als natrium 
en heeft daarom vergelijkbare eigenschappen. De elektrolyt mag dan ook geen water 
bevatten. De elektrolyt bestaat uit het zout lithiumfluoride dat is opgelost in een 
speciaal oplosmiddel. 

 
 

1p  17 Welke bewering over de stof lithium is juist? Lithium is een 
A edel metaal. 
B onedel metaal. 
C ontleedbare stof. 
D niet-metaal. 
 

2p  18  Geef de formule van het zout dat in de elektrolyt van een lithium-ion-batterij aanwezig 
is. 

 
1p  19 Soms gebeurt het dat er in een batterij kortsluiting optreedt. Daarbij ontstaat een 

hoeveelheid warmte. Door deze warmteontwikkeling kan de elektrolyt verdampen. Dan 
bestaat de kans dat de batterij ontploft. 
Waardoor kan het verdampen van de elektrolyt tot gevolg hebben dat de batterij ontploft? 
A Er komen meer moleculen. 
B Er komen meer atomen. 
C De deeltjes gaan verder uit elkaar. 
D De deeltjes gaan langzamer bewegen. 
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ACETYLEEN 
 
 

Acetyleen (C2H2) wordt toegepast bij het 'autogeen lassen'. Daarbij laat men acetyleen 
met zuivere zuurstof reageren. De temperatuur van de vlam die daarbij ontstaat, is 
hoog genoeg om staal aan elkaar te smelten. Bij de verbranding van acetyleen treedt 
de volgende reactie op: 
 
2 C2H2  +  5 O2  →  4 CO2  +  2 H2O 
 
Om een goede las te verkrijgen moet een lasser de vlam van de acetyleenbrander zó 
afstellen dat acetyleen en zuurstof volledig met elkaar reageren.

 
 

1p  20 Welke temperatuur is bij het autogeen lassen ongeveer nodig om staal aan elkaar te 
kunnen smelten?  
Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag het Binas informatieboek. 
A   100 oC (= 373 K) 
B 1000 oC (= 1273 K) 
C 1750 oC (= 2023 K) 
D 2500 oC (= 2773 K) 
 

2p  21  Laat door een berekening zien dat 3,08 kg zuurstof nodig is voor de volledige 
verbranding van 1,00 kg acetyleen.  

 
2p  22 Om te berekenen hoeveel m3 zuurstof nodig is om 1,0 m3 acetyleen volledig te 

verbranden, zijn de volgende gegevens nodig:  
- voor de volledige verbranding van 1,00 kg acetyleen is 3,08 kg zuurstof nodig; 
- 1,0 kg zuurstof heeft een volume van 0,70 m3; 
- 1,0 kg acetyleen heeft een volume van 0,86 m3. 

 Bereken met behulp van deze gegevens het aantal m3 zuurstof dat nodig is om 1,0 m3 
acetyleen volledig te verbranden. 

 
1p  23 Acetyleen kan worden gemaakt door water aan carbid toe te voegen. De reactie die 

daarbij optreedt kan met de volgende onvolledige vergelijking worden weergegeven: 
 
 …..  +  2 H2O  →  C2H2  +  Ca(OH)2 

 
In deze reactievergelijking is alleen de formule van carbid weggelaten. 
Wat is de formule van carbid? 
A CaC 
B CaC2 
C CaC2O 
D CaCO3 
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Op een veiligheidskaart van acetyleen (C2H2) in een gasfles staat onder andere het 
volgende: 
ONDER DRUK IN ACETON OPGELOST GAS, AAN DE GEUR TE HERKENNEN 
Het gas ontleedt explosief bij verwarming en drukverhoging. … Vormt met koper, zilver en kwik 
slaggevoelige verbindingen (deze kunnen exploderen bij een geringe schok). De stof werkt op 
het zenuwstelsel.

 
 

2p  24  Geef de vergelijking van de reactie die optreedt wanneer acetyleen door bijvoorbeeld 
drukverhoging ontleedt in koolstof en waterstof. 

 
2p  25 De druk in de gasfles is te hoog voor direct gebruik. Om de druk te kunnen verlagen, 

wordt op een gasfles een drukregelaar aangesloten. Drukregelaars worden meestal van 
messing gemaakt. 

 Leg uit waarom voor een gasfles met acetyleen geen drukregelaar van messing mag 
worden gebruikt. 

 
 
SALMIAK 
 
 

Salmiak is een witte vaste stof die onder andere gebruikt wordt bij het maken van 
drop. Salmiak ontstaat wanneer een open flesje met geconcentreerd zoutzuur naast 
een open flesje met geconcentreerde ammonia wordt gezet. Tussen de beide flesjes 
stijgt een witte rook omhoog. De formule van salmiak is NH4Cl.

 
 

1p  26  Leg uit wat het verschil is tussen geconcentreerd zoutzuur en verdund zoutzuur. 
 

1p  27 Wat is de notatie van ammonia? 
A NH3 (aq) 
B NH3 (g) 
C NH3 (l) 
D NH3 (s) 
 

2p  28  Geef de chemische naam voor salmiak. 
 

1p  29 Wanneer drop in de mond komt, lost de salmiak die in de drop zit op in het speeksel. 
Wat is de vergelijking voor het oplossen van salmiak? 
A NH4Cl (s)   →  NH4Cl (aq) 
B NH4Cl (s)   →  NH4 (aq)   +  Cl (aq) 
C NH4Cl (s)   →  NH4

+ (aq)   +  Cl– (aq) 
D NH4Cl (s)   →  N (aq)   +  4 H (aq)   +  Cl (aq) 
E NH4Cl (s)   →  N (aq)   +  4 H+ (aq)  +  Cl– (aq) 
F 2 NH4Cl (s)  →  N2 (aq)  +  4 H2 (aq)  +  Cl2 (aq) 
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REINIGINGSMIDDEL 
 
 

Limades® is een reinigingsmiddel dat gebruikt wordt voor het schoonmaken van 
koffieautomaten. Hieronder staat een gedeelte van het etiket: 
 
Eigenschappen: Limades is een alkalisch reinigingsmiddel om koffie, thee, cacao-  
en melkresten te verwijderen. Het product voorkomt hardwateraanslag en is makkelijk 
afspoelbaar. 
Gebruiksaanwijzing: Wisselonderdelen 15 minuten laten weken in een kunststofbak 
met 8,0 liter heet water (80˚C) en 40 mL (= 2 doseerdoppen) reinigingsmiddel. 
Naspoelen met water. 
Bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen:  
Bevat opgelost kaliumhydroxide. Vormt giftige gassen in contact 
met zuren. Tast de huid aan. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk              hier 
wassen met veel water. Draag geschikte beschermende kleding.               staat een 
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts         pictogram 
raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 30 tot en met 37 zo nodig bovenstaand 
tekstfragment. 
 

1p  30 Volgens het etiket bevat Limades opgelost kaliumhydroxide. Wat is de triviale naam van 
een oplossing van kaliumhydroxide? 
A kali 
B kaliloog 
C kalkwater 
D koningswater 
 

1p  31 Wat gebeurt er met de pH van het hete water als er Limades aan toegevoegd wordt? 
A De pH wordt lager. 
B De pH blijft gelijk. 
C De pH wordt hoger. 
 

1p  32 Oscar heeft geen water van 80˚C. Daarom voegt hij 40 mL Limades toe aan 8,0 L water 
van 40˚C. Hoe lang moet hij de wisselonderdelen van de koffieautomaat laten weken?  
A langer dan 15 minuten 
B 15 minuten 
C korter dan 15 minuten 
 

2p  33 De kunststofbak blijkt niet te vervormen als er heet water in gedaan wordt.  
 Kan hieruit afgeleid worden dat de kunststof waarvan de bak gemaakt is, een  

 thermoharder is? Motiveer je antwoord. 
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1p  34 Uit de informatie op het etiket is af te leiden welk pictogram op het etiket van Limades 
staat. 

pictogram 2pictogram 1 pictogram 3 pictogram 4
 
Welk van bovenstaande pictogrammen staat op het etiket van Limades? 
A pictogram 1 
B pictogram 2 
C pictogram 3 
D pictogram 4 
 

2p  35  Noem twee manieren hoe Oscar zich moet beschermen als hij met Limades gaat 
werken. 

 
2p  36 Oscar heeft tijdens het werken een spatje Limades uit de fles op zijn spijkerbroek 

gekregen. Er ontstaat direct een gebleekte vlek. Hij vraagt zich af of dit door het 
kaliumhydroxide komt. Hij bedenkt dat het ook mogelijk is dat er nog een andere stof in de 
Limades zit die een blekende werking heeft. 
Om te onderzoeken of de kaliumhydroxide verantwoordelijk is voor de blekende werking 
maakt Oscar een oplossing van kaliumhydroxide met dezelfde concentratie. Vervolgens 
neemt hij een stukje spijkerstof en druppelt er een beetje van beide oplossingen op. 

 Hoe kan hij uit zijn waarneming afleiden of de oplossing van kaliumhydroxide zorgt 
voor de blekende werking? 
Noteer je antwoord als volgt: 
mogelijke waarneming: ... 
bijbehorende conclusie: ... 

 
2p  37 Tijdens het werken met Limades ontstaat soms een neerslag. De kaliumhydroxide-

oplossing kan dan gereageerd hebben met een ionsoort die in het vuil aanwezig was. 
 Geef de formule van een ionsoort die een neerslag vormt met een kaliumhydroxide-

oplossing. Geef ook de formule van het neerslag dat met het ionsoort ontstaat. 
Noteer je antwoord als volgt: 
formule ionsoort: … 
formule neerslag: … 
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Oscar heeft de concentratie kaliumhydroxide van de onverdunde Limades met behulp 
van een titratie bepaald. Uit de fles heeft hij met een injectiespuit 1,0 mL Limades 
gehaald. Dit heeft hij in een erlenmeyer gebracht en enkele druppels 
broomthymolblauw toegevoegd. De buret heeft hij gevuld met zoutzuur. De 
beginstand van de buret is 10,7. Na de kleuromslag heeft Oscar de eindstand 
afgelezen. Hij heeft dan 7,1 mL zoutzuur toegevoegd. 

 
 

1p  38 Welke van onderstaande tekeningen geeft de eindstand van de buret aan? 
 

2p  39 ij het eindpunt van de titratie van kaliumhydroxide met zoutzuur zijn twee soorten ionen 

. 

2p  40 ijdens de titratie verandert de kleur van de oplossing.  
 welke kleur bij het eindpunt? 

 
3p  41 ij de titratie van 1,0 mL Limades heeft Oscar 7,1 mL zoutzuur gebruikt. 

0 mL) Limades. 

 tie alleen met kaliumhydroxide heeft gereageerd; 
xide. 

 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

tekening 1 tekening 2

14

15

16

17

18

19

tekening 3 tekening 4

14

15

16

17

18

19

 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
D tekening 4 
 
B
aanwezig in de ontstane oplossing. 

 Geef de formules van deze twee soorten ionen
 
T

 Welke kleur heeft de oplossing vóór het eindpunt, en
Noteer je antwoord als volgt: 
kleur vóór het eindpunt: ... 
kleur bij het eindpunt: ... 

B
 Bereken hoeveel gram kaliumhydroxide aanwezig is in twee dopjes (4

Neem daarbij aan dat: 
- het zoutzuur bij de titra
- en dat 1,0 mL van het gebruikte zoutzuur reageert met 56 mg kaliumhydro
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WASMIDDELEN 
 

1p  42 Wanneer een wasmiddel in water wordt gebracht, ontstaat een basische oplossing. Joke 
doet een blauw lakmoespapiertje en een rood lakmoespapiertje in oplossing van een 
wasmiddel. Wat zal zij waarnemen? 
A Rood lakmoes blijft rood en blauw lakmoes blijft blauw. 
B Rood lakmoes blijft rood en blauw lakmoes wordt rood. 
C Rood lakmoes wordt blauw en blauw lakmoes blijft blauw. 
D Rood lakmoes wordt blauw en blauw lakmoes wordt rood. 
 

1p  43 Op de verpakking van een wasmiddel staat aangegeven hoeveel wasmiddel moet worden 
toegevoegd. 
Welke van de volgende uitspraken is juist? 
A Aan hard water moet meer waspoeder worden toegevoegd dan aan een zelfde 

hoeveelheid zacht water. 
B Aan hard water moet minder waspoeder worden toegevoegd dan aan een zelfde 

hoeveelheid zacht water. 
C De hoeveelheid waspoeder die moet worden toegevoegd hangt niet af van de 

hardheid van het water. 
 

1p  44 Waarin verschillen hard water en zacht water van elkaar? 
A de hoeveelheid calciumionen per liter 
B de hoeveelheid carbonaationen per liter 
C de hoeveelheid ketelsteen per liter 
 

2p  45  Noem twee manieren om de hardheid van water te verminderen. 
 

1p  46 Sommige wasmiddelen bevatten enzymen. Deze 
zorgen ervoor dat vetvlekken en eiwitvlekken beter 
verwijderd worden. De werking van enzymen is 
afhankelijk van de temperatuur. Dat is in de 
grafiek hiernaast weergegeven:  

0 20 40 60 80
temperatuur (°C)

relatieve
enzym

activiteit

Bij een wasmachine kan de temperatuur worden 
ingesteld op 30 oC, 40 oC, 60 oC en 90 oC. 
 
Welke temperatuur moet worden gekozen om de enzymen zo goed mogelijk te laten 
werken? 
A 30 oC 
B 40 oC 
C 60 oC 
D 90 oC 
 

 66
 11  einde 00013-1-585o* 00013-1-587o* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2006 
 
 
 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

13.30 – 15.30 uur

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 2 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte 
van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 
HARD WATER 
 

1p  1 In water kunnen vele, maar niet alle stoffen worden opgelost. 
Welke van de volgende stoffen lost slecht op in water? 
A alcohol 
B keukenzout 
C krijt 
D suiker 
 

1p  2 Het leidingwater in Nederland bevat altijd een hoeveelheid calciumionen. Daardoor 
ontstaat bij het oplossen van natuurlijke zeep en bij het oplossen van sommige zouten in 
dit water een suspensie.  
Welk soort reactie treedt op bij het ontstaan van deze suspensie? 
A neerslagreactie 
B ontledingsreactie 
C polymerisatiereactie 
D zuur-basereactie 
 

1p  3 Hard water kan gedeeltelijk onthard worden door het water enige tijd te laten koken. 
Tijdens het koken treedt een reactie op waarbij ketelsteen wordt gevormd. 
Uit welke stof bestaat ketelsteen voornamelijk? 
A calcium 
B calciumcarbonaat 
C calciumfosfaat 
D calciumsulfaat 
 

2p  4 Hard water wordt onthard als het door een ionenwisselaar wordt geleid. 
 Beschrijf kort hoe de ionenwisselaar werkt en leg aan de hand van de samenstelling 

van het verkregen water uit dat dit niet hard meer is. 
 Noteer je antwoord als volgt: 
 werking ionenwisselaar: … 
 uitleg: ... 
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VITRIOOLOLIE 
 
 

Arabische alchemisten waren waarschijnlijk de eersten die zwavelzuur hebben 
gemaakt. Zij bereidden het zuur door kristallen 'groene vitriool' in een grote kolf te 
verhitten. Groene vitriool is een zout met de formule FeSO4 . 7H2O. Wanneer 
groene vitriool wordt verhit, ontstaan eerst FeSO4 en water. Het ontstane FeSO4 
ontleedt vervolgens waarbij een vaste stof en de gassen SO2 en SO3 ontstaan: 
 
       .. FeSO4(s)  →  .. X(s)  +  .. SO2(g)  +   .. SO3(g)      (reactie 1) 
 
De gassen die tijdens het verhitten uit de kolf opstegen, werden in een tweede 
kolf geleid die gevuld was met water. Het resultaat was een zure vloeistof die 
onder andere zwavelzuur bevatte. Deze zure vloeistof werd 'vitrioololie' genoemd. 
De sterkte van de vitrioololie kon op verschillende manieren worden geregeld. Om 
'sterke' vitrioololie te maken, kan bijvoorbeeld weinig water in de tweede kolf 
worden gedaan.
  

 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 5 tot en met 10 zo nodig bovenstaand 
tekstfragment. 
 

1p  5 Wat is de naam van FeSO4? 
A ijzer(I)sulfaat 
B ijzer(II)sulfaat 
C ijzer(III)sulfaat 
 

1p  6  Hoe wordt het type ontledingsreactie (reactie 1) genoemd die in de grote kolf 
plaatsvindt? 

 
2p  7  Geef de namen van de gassen die gevormd werden bij het ontleden van FeSO4. 

 
1p  8 Door de vergelijking van reactie 1 kloppend te maken, kan de formule van stof X worden 

afgeleid. Wat is de formule van stof X? 
A Fe 
B FeO 
C Fe2O3 
 

1p  9 In welke van onderstaande tekeningen worden de gassen op de juiste manier door de kolf 
geleid? 

tekening 1 tekening 2 tekening 3 tekening 4
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
D tekening 4 
 

1p  10 Om 'sterke' vitrioololie te maken, kan weinig water in de tweede kolf worden gedaan. 
 Noem een andere manier om 'sterke' vitrioololie te maken. 
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VERVUILDE GROND 
 

Grond Bakboord vervuild 
Onder het wegdek van de straat Bakboord in Almere is een verontreiniging 
in de bodem aangetroffen. Het gaat om teerachtige verbindingen die worden 
afgekort als PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Metingen 
wijzen uit dat het drinkwater niet is verontreinigd. De GGD meldt dat er geen 
gevaar voor de volksgezondheid is. Wel wordt de vervuilde grond 
afgegraven. 

 
Almere De verontreiniging is in een hoge concentratie aanwezig: 460 mg op een  
kilo, zesmaal zoveel als is toegestaan. De gemeente is gisteren een grootschalig 
onderzoek gestart. 
De bewoners zijn onmiddellijk per brief op de hoogte gesteld. Hoewel het om een 
buitengewoon schadelijke stof gaat, is er volgens de GGD geen gevaar voor de 
bewoners.  
De verontreiniging werd ontdekt tijdens de werkzaamheden aan de riolering.  
"Het is nogal onfris spul. Dat rook ik direct", meldt wethouder Smeeman. De 
PAK's bevinden zich zo'n dertig tot zestig centimeter onder het wegdek. 

 
naar: Almere Vandaag.

 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 11 tot en met 13 en vraag 17 zo nodig 
bovenstaand tekstfragment. 
 

1p  11 Uit welk(e) soort(en) deeltjes zijn de moleculen van PAK's opgebouwd? 
A alleen uit C atomen 
B alleen uit C ionen 
C alleen uit H atomen 
D alleen uit H ionen 
E uit C atomen en H atomen 
F uit C ionen en H ionen 
 

1p  12 Hoe groot is de maximaal toegestane concentratie PAK's (in mg/kg) volgens het artikel? 
A 6 
B 77 
C 460 
D 2760 
 

1p  13 In welke fase bevonden de PAK's zich die wethouder Smeeman waarnam? 
A gasfase 
B vaste fase 
C vloeibare fase 
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PAK's ontstaan onder andere bij de onvolledige verbranding van organisch 
materiaal, zoals fossiele brandstoffen en hout. Daarbij ontstaat ook bijna altijd 
benz(a)pyreen. Volgens de veiligheidskaart van benz(a)pyreen is dit een giftige 
stof waar uiterst zorgvuldig mee moet worden omgegaan. De stof kan door de 
huid worden opgenomen en daarom staat er op de veiligheidskaart: "voorkom alle 
contact!"

 
 

1p  14  Geef een voorbeeld van een fossiele brandstof. 
 

1p  15 Op de veiligheidskaart van benz(a)pyreen staat het volgende pictogram.  
 

elke eigenschap van benz(a)pyreen wordt door dit pictogram aangegeven?  

orderend. 

nd. 

1p  16 ijdens het verwijderen van de vervuilde grond hadden de werknemers waterdichte 

 een maatregel om contact met de huid te voorkomen. 

1p  17 p de veiligheidskaart staat dat benz(a)pyreen in de PAK’s een buitengewoon schadelijke 

t 

 
W
A Benz(a)pyreen is bijtend. 
B Benz(a)pyreen is brandbev
C Benz(a)pyreen is giftig. 
D Benz(a)pyreen is irritere
 
T
pakken aan. 

 Noem nog
 
O
stof is. Toch beweert de GGD van Almere dat er geen gevaar is voor de bewoners. 

 Geef een reden waarom de GGD dit beweert. Gebruik daarbij een gegeven uit he
artikel.
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AMMONIAK 
 

1p  18 Ammoniakgas wordt gemaakt door stikstof met waterstof te laten reageren. 
Wat is de vergelijking van de reactie die daarbij optreedt? 
A    N   +   3 H   →  NH3 
B    N2  +   6 H →  2 NH3 
C 2 N   +   3 H2  →  2 NH3 
D    N2  +   3 H2  →  2 NH3 
 

1p  19 Voordat houtwerk geverfd mag worden, kan het ontvet worden met een oplossing van 
ammoniak in water. 
Welke pH heeft deze oplossing? 
A kleiner dan 7 
B 7 
C groter dan 7 
 

1p  20 Het grootste deel van de in de wereld geproduceerde ammoniak wordt gebruikt voor het 
maken van verschillende soorten kunstmest. Een daarvan is ammoniumnitraat. 
Met welk zuur moet men ammoniak laten reageren om ammoniumnitraat te verkrijgen? 
A azijnzuur 
B salpeterzuur 
C zoutzuur 
D zwavelzuur 
 
 
VAN BAUXIET TOT ALUINAARDE 
 

Bauxiet is een delfstof waaruit aluminium wordt bereid. Bauxiet bestaat hoofdzakelijk 
uit een mengsel van aluminiumhydroxide, ijzeroxiden en aluminiumsilicaten. Bij de 
bauxietmijn wordt het bauxiet eerst tot aluinaarde verwerkt. Hieronder is een 
blokschema weergegeven van de 'aluinaardefabriek'. 

 

In de aluinaardefabriek wordt het fijngemalen bauxiet in reactor 1 samengevoegd  
 
 

de 
kleur van de modder wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van ijzer(III)oxide.

schei-
dings-
ruimte

reactor 1
170 °C

natronloog natronloog 

rode modder 

aluinaarde

aluminium-
hydroxide

reactor 3
900 °C

reactor 2

water 

bauxiet suspensie
oplossing van

natriumaluminaat

met natronloog. Het aluminiumhydroxide in het bauxiet reageert met de natronloog.
Daarbij ontstaat natriumaluminaat dat oplosbaar is in water. De andere stoffen die in
het bauxiet aanwezig zijn, blijven als vaste deeltjes in het water zweven. Deze vaste 
deeltjes zakken in de scheidingsruimte naar de bodem en worden vervolgens 
verwijderd. De vaste stof die hier ontstaat wordt 'rode modder' genoemd. De ro
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1p  21 Hoe noemt men verbindingen die in de natuur voorkomen, waaruit men metalen kan 
bereiden? 
A elementen 
B ertsen 
C legeringen 
D polymeren 
 

1p  22 Wat is de notatie van de vloeistof die in reactor 1 aan bauxiet wordt toegevoegd? 
A NaOH(aq) 
B NaOH(l) 
C Na+(aq) + OH–(aq) 
D Na+(l) + OH–(l) 
 

1p  23 Welke scheidingsmethode wordt in de scheidingsruimte toegepast? 
A bezinken 
B destilleren 
C extraheren 
 

2p  24  Geef de formule van de stof die verantwoordelijk is voor de kleur van de 'rode 
modder'. 

 
 
 De natriumaluminaat-oplossing die uit de scheidingsruimte komt, wordt vervolgens in  
 reactor 2 gebracht. In deze reactor zijn de omstandigheden zó gekozen dat het  
 natriumaluminaat ontleedt in natronloog en vast aluminiumhydroxide, Al(OH)3. 

De natronloog wordt hergebruikt en het aluminiumhydroxide wordt naar reactor 3  
gevoerd en verhit. Daarbij ontstaan zuivere aluinaarde (Al2O3) en water. 
De zuivere aluinaarde is de grondstof voor de fabricage van aluminium.

  
 

1p  25 Natriumaluminaat is een zout met de formule Na3AlO3. 
Wat is de formule van het aluminaat-ion? 
A AlO3 
B AlO3

– 
C AlO3

2– 
D AlO3

3– 
 

2p  26  Geef twee redenen waarom men de natronloog die uit reactor 2 komt, hergebruikt. 
 

2p  27  Geef de vergelijking van de reactie die optreedt in reactor 3. 
 

1p  28  Geef de chemische naam van zuivere aluinaarde. 
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ALUMINIUMFABRICAGE 
 

elektrode

vloeibaar aluminium

vloeibaar Al2O3

elektrode

 
In een aluminiumfabriek wordt aluinaarde (Al2O3) omgezet in aluminium. 

rdt de aluinaarde in een elektrolysebak  
 temperatuur van ongeveer 1000 K.  

De elektrolysebak is aangesloten op een  

afietelektrode. De wand van de  
sebak vormt de andere elektrode. 

de ontstaat zuurstof, met als 
 ook koolstofdioxide ontstaat.  

Bij de andere elektrode ontstaat aluminium. 

 Al + 3 O2

Het vloeibare aluminium zakt naar de bodem van de bak en kan daar worden 

1p  29 oor het smelten van de aluinaarde wordt het geleidend en kan het geëlektrolyseerd 

 
B 
C 
 

1p  30 etelektrode (grafiet: zuivere koolstof) in de elektrolysebak is na verloop van tijd 
ijna verdwenen. 

tstaat bij de elektrode. 
t reageert met het vloeibare aluminium. 
 smelt bij de temperatuur die de vloeibare aluinaarde heeft. 
verdampt bij de temperatuur die de vloeibare aluinaarde heeft. 

2p  31  Is de wand van de elektrolysebak de positieve of de negatieve elektrode? Motiveer je 

inium in aluinaarde 
52,9% bedraagt. 

2p  33 luminium Delfzijl BV maakt per jaar 100 kiloton (100.000 ton) aluminium uit aluinaarde. 
 Bereken hoeveel kiloton aluinaarde per jaar tenminste in Delfzijl moet worden 

aangevoerd om 100 kiloton aluminium te maken. 
 

Daartoe wo
gesmolten bij een

gelijkspanningsbron. In de vloeibare aluinaarde  
hangt een gr
elektroly
Bij de grafietelektro
gevolg dat daar

De reactievergelijking van het elektrolyse-proces is:  
 
2 Al2O3 → 4
 

afgetapt. 
 

 
D
worden. 
Welk soort deeltjes zorgt bij de elektrolyse voor de stroomgeleiding? 
A atomen 

moleculen 
ionen 

De grafi
b
Wat is hiervan de oorzaak? 
A Grafiet reageert met de zuurstof die on
B Grafie
C Grafiet
D Grafiet 
 

antwoord. 
 

2p  32  Toon met een berekening aan dat het massapercentage alum

 
A
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GLANZEND ZILVER 
 
 
Zilver is een edel metaal. Toch wordt het langzaam aangetast door stoffen uit de 
lucht. Door een chemische reactie met onder andere zwavelverbindingen die in de 
lucht aanwezig zijn, verliest het zilver zijn glans. 
De nog niet kloppend gemaakte vergelijking van een reactie die daarbij optreedt, is: 
 
.. Ag  + .. O2  +  .. H2S   → .. Ag2S  +  .. H2O (reactie 1) 
 
Om het zilver weer te laten glanzen, kan het ontstane Ag2S van het zilver  
afgeschuurd worden met behulp van zilverpoets.  

 
Professor Shakhashiri geeft op zijn internetsite "Science is fun" een andere manier  
om het ontstane Ag2S te verwijderen. 
Er staat: 
"Neem een pan en bedek de bodem met aluminiumfolie. Zet de pan in de gootsteen. 
Leg daarop het aangetaste zilveren voorwerp. Kook een halve liter water en voeg  
daar een zakje bakpoeder aan toe. Giet dit mengsel over het zilveren voorwerp heen 
zodat dit helemaal ondergedompeld is. Het zwarte Ag2S laagje verdwijnt vrijwel 
onmiddellijk." 

 
De vergelijking van de reactie die daarbij optreedt, is: 

 
3 Ag2S  + 2 Al  →  6 Ag  +  Al2S3  (reactie 2)

 
 

1p  34 Wat is de algemene benaming voor de aantasting van metalen door stoffen uit de lucht? 
A corrosie 
B neerslaan 
C roesten 
 

1p  35  Wat is de naam van Ag2S? 
 

3p  36 De vergelijking van reactie 1 is onvolledig: de coëfficiënten en de toestandsaanduidingen 
ontbreken. 

 Neem de onvolledige vergelijking van reactie 1 over. Maak deze kloppend door er de 
juiste coëfficiënten in te zetten en zet bij elke stof de toestandsaanduiding.  

 
2p  37 Pascal beweert dat de methode van professor Shakhashiri beter is dan zilverpoets omdat 

het zilver met de methode van Shakhashiri minder slijt. 
 Leg uit dat Pascal gelijk heeft.  

 
3p  38 Op een zilveren ring heeft zich een laagje Ag2S gevormd.  

Dit laagje heeft een massa van 50 mg. 
 Bereken hoeveel mg aluminium minimaal nodig is om 50 mg Ag2S te laten reageren 

volgens reactie 2. 
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ETSEN 
 
 

ink. 
en 

omt het zink op die plekken bloot te 

reageren dan met het vaste zink. Daarbij ontstaan waterstofgas en zinkionen. 
 
 

2p  39 
 

2p  40  Welke handelingen moeten uitgevoerd worden om waterstofgas aan te tonen? Wat 

 
 handelingen: ... 
 
 
 

val.  
plossing die bestaat uit verdund zwavelzuur dat is verontreinigd met 

opgelost zinksulfaat. Dit mag niet in het riool worden weggespoeld. Om deze 
da (zie Binas informatieboek 

tabel 39) toevoegen. Dan treden twee reacties op, één waarbij een gas vrijkomt en 
orden verwijderd door filtratie. 

De doorgelopen vloeistof mag vervolgens in het riool weggespoeld worden. 
 

1p  41 toegevoegd aan het zuur dat een aantal malen 
 van zink? 

ofdioxide 
B waterstof 

D zwaveldioxide 

2p  42  de formule van de stof waaruit het neerslag bestaat. 

2p  43 aan waar 
zich het fitraat en waar zich het residu bevindt. 

2p  44 orten. 
nsoorten die aanwezig zijn in de doorgelopen vloeistof. 

Etsen wordt gebruikt bij een druktechniek, waarbij men werkt op een plaat van z
De zinkplaat wordt bedekt met een zuurafstotende waslaag. In deze laag wordt e
tekening gemaakt met een etsnaald. Hierdoor k
liggen. Daarna legt men de plaat in geconcentreerd zwavelzuur. De H+ ionen  

 Geef de vergelijking van de reactie van H+ ionen met vast zink. 

wordt daarbij waargenomen?  
Noteer je antwoord als volgt: 

waarneming: ... 

Zuur dat een aantal malen gebruikt is voor het etsen van zink, is chemisch af
Het is een o

oplossing te verwerken, kan men een overmaat so

één waarbij een neerslag ontstaat. Het neerslag kan w

 
 Welk gas ontstaat wanneer soda wordt 

gebruikt is voor het etsen
A koolst

C zuurstof 

 
  Geef

 
 Maak een schematische tekening van een filtratie-opstelling. Geef daarin 

 
 De doorgelopen vloeistof bevat nog een aantal ionso

 Geef de formules van twee io
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Bij het maken van zogenoemde printplaten kan ook gebruik gemaakt worden van de 
etstechniek. Het uitgangsmateriaal bestaat uit een kunststof plaatje met daarop een 
laagje koper. Na het beschermen van de plaatsen die niet mogen reageren, wordt het 
plaatje in de etsvloeistof gelegd. Geconcentreerd zwavelzuur is hierbij ongeschikt als 
etsvloeistof omdat het zuur niet met koper reageert.  
Om de koperlaag te etsen maakt men daarom gebruik van een oplossing van FeCl3.  
In het voorschrift voor het etsen met een oplossing van FeCl3 staat dat de 
temperatuur van de oplossing ongeveer 50 ˚C moet zijn. Bij deze temperatuur is het 
koperlaagje na 1,5 minuut weg. Dan kan het printplaatje uit de oplossing worden 
gehaald en een volgend plaatje in de etsvloeistof worden gelegd. 

 
 

1p  45 Zink reageert wel met H+ ionen, koper niet. Wat is daarvan de oorzaak? 
A Koper is bedekt met een ondoordringbaar laagje koperoxide. 
B Koper is edeler dan zink. 
C Koper is geen base en zink wel. 
D Koper is onedeler dan zink. 
 

1p  46 Wat is de vergelijking voor het oplossen van FeCl3? 
A FeCl3(s)   →  Fe(aq)   +  Cl3(aq) 
B FeCl3(s)   →  Fe(aq)   +  3 Cl(aq) 
C FeCl3(s)   →  Fe3+(aq) +  Cl3–(aq) 
D FeCl3(s)   →  Fe3+(aq) +  3 Cl–(aq) 
 

2p  47 Tijdens het etsen koelt de etsvloeistof af. Daardoor is de reactiesnelheid en de tijd die 
nodig is om het koper weg te laten reageren (de etstijd) bij het maken van een tweede 
printplaat anders dan bij het maken van de eerste printplaat.  

 Hoe veranderen de reactiesnelheid en de etstijd door het afkoelen van de 
etsvloeistof? 

 Noteer je antwoord als volgt: 
 De reactiesnelheid wordt ... 
 De etstijd wordt ... 
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Examen VMBO-GL en TL 

2005 
1 

 
 

 NATUUR - EN SCHEIKUNDE 2 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebruik zonodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 23 mei

13.30 – 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte 
van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid.  
 
ZWAVELOXIDEN 
 

SO2 is een giftig kleurloos gas met een prikkelende geur. Het ontstaat onder 
andere bij de verbranding van zwavelhoudende verbindingen. In de lucht wordt 
SO2 langzaam omgezet in SO3. SO3 reageert gemakkelijk met water, waarbij 
zwavelzuur ontstaat.

 
 

1p  1 Wat is de naam van SO2? 
A zwavel(II)oxide 
B zwavel(IV)oxide 
C zwaveldioxide 
D zwavelmonooxide 
 

3p  2  Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van de verbinding met 
molecuulformule CH4S waarbij onder andere SO2 ontstaat. 

 
1p  3 Met welke stof uit de lucht reageert SO2 wanneer het wordt omgezet in SO3? 

A koolstofdioxide 
B stikstof 
C waterdamp 
D zuurstof 
 

1p  4 Wanneer SO3 reageert met (regen)water ontstaat H2SO4. 
Wat is de naam van H2SO4? 
A azijnzuur 
B salpeterzuur 
C zoutzuur 
D zwavelzuur 
 

1p  5 Joost voegt een beetje van een zoutoplossing toe aan regenwater waarin zich opgelost 
H2SO4 bevindt. Er ontstaat een neerslag. 
Welk zout in oplossing kan Joost hebben toegevoegd? 
A bariumcarbonaat 
B bariumchloride 
C kopercarbonaat 
D koperchloride 
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MINERAALWATER 
 

1p  6 In de supermarkt kun je flesjes water kopen. Het water dat in deze flesjes zit, is meestal 
bronwater. Dit water wordt gehaald uit door de natuur gevormde ondergrondse 
waterbekkens. Behalve bronwater is er ook gletsjerwater te koop. Dit water wordt 
verkregen door het ijs van een gletsjer (een ijsmassa op een berg) te laten smelten. 
Welk van de volgende soorten water is in het ijs van de gletsjer vastgelegd? 
A grondwater 
B regenwater 
C rivierwater 
D zeewater 
 

Lotte heeft twee flesjes water gekocht om er wat proeven mee te doen. Het ene 
flesje bevat bronwater, het andere gletsjerwater. Op het flesje met bronwater is de  
'minerale samenstelling' op de volgende manier op het etiket vermeld: 

  
 Ca  20 mg/l  HCO3  30 mg/l  Cl     35 mg/l 
 Mg    5 mg/l  SO4  40 mg/l  NO3  < 0,1 mg/l 
 Na  15 mg/l  K    1 mg/l  F     0,4 mg/l 
 pH   6  

 
 Op het flesje met gletsjerwater is de samenstelling niet gegeven. 
 
 

2p  7 De deeltjes die in het bronwater aanwezig zijn, zijn op een onjuiste manier op het etiket 
weergegeven. 

 Wat is er onjuist aan de manier waarop deze deeltjes op het etiket zijn weergegeven?  
 Geef een uitleg bij je antwoord. 
 

2p  8 Lotte denkt dat het gletsjerwater een kleiner aantal mg mineralen per liter bevat dan het 
bronwater.  

 Beschrijf een manier waarop Lotte dit kan onderzoeken. Vermeld daarbij hoe ze kan 
vaststellen of gletsjerwater inderdaad minder mineralen bevat dan bronwater. 

 
1p  9 Lotte heeft de pH van het gletsjerwater onderzocht met lakmoespapier. Zij komt tot de 

conclusie dat gletsjerwater neutraal is. 
Welke soort(en) lakmoespapier moet Lotte gebruikt hebben om deze conclusie te kunnen 
trekken? 
A alleen blauw lakmoespapier 
B alleen rood lakmoespapier 
C blauw lakmoespapier of rood lakmoespapier, dat maakt niet uit 
D zowel blauw lakmoespapier als rood lakmoespapier 
 

1p  10 In een laatste proef voegt Lotte een beetje van een zilvernitraatoplossing toe aan het 
bronwater en aan het gletsjerwater. Alleen bij het bronwater ontstaat een neerslag. 
Welke van de onderstaande vaste stoffen is ontstaan in het bronwater? 
A calciumchloride 
B calciumfluoride 
C zilverchloride 
D zilverfluoride 
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ZOUTWINNING IN DE MIDDELEEUWEN  
 

Op sommige plaatsen in Nederland is turf ontstaan uit plantenresten. In de 
middeleeuwen werd gedroogde turf gebruikt bij de winning van zeezout.  
De manier waarop dat gedaan werd, is hieronder schematisch weergegeven.

 
1p  11 Hoe verandert de hoeveelheid zout in de turf tijdens het proces dat is afgebeeld in 

tekening 2? 
A De hoeveelheid zout in de turf neemt af. 
B De hoeveelheid zout in de turf verandert niet. 
C De hoeveelheid zout in de turf neemt toe. 
 

1p  12 Welke van de volgende vergelijkingen geeft het proces van tekening 3 juist weer? 
A    H2O (l)  →     H2 (g)  +  O (g) 
B 2 H2O (l)  →  2 H2 (g)  +  O2 (g) 
C    H2O (l) →     H2O (g) 
D    H2O (l)  →     H2O (s) 
 

1p  13 De verbranding van de gedroogde turf (tekening 4) is een onvolledige verbranding. 
 Noem een waarneming waaruit afgeleid kan worden dat een verbranding onvolledig is. 

  
1p  14 Hoewel er voldoende regenwater aanwezig was, werd toch zeewater (tekening 6) gebruikt 

om aan de as toe te voegen.  
 Geef een reden waarom zeewater en geen regenwater werd gebruikt.  

 
1p  15 Welke scheidingsmethode(n) moet(en) worden toegepast om uit het mengsel dat in 

tekening 6 ontstaan is, vast zeezout in handen te krijgen?  
A alleen filtreren  
B alleen indampen  
C eerst filtreren daarna indampen 
D eerst indampen daarna filtreren 

Pagina: 437Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500010-1-585o 5 ga naar de volgende pagina 

FLESSEN MILIEUVRIENDELIJKER SCHOONMAKEN  
 
 

De bierbrouwerij van Brand in Wijlre heeft de installatie voor het reinigen van 1 

gebruikte flesjes vervangen. Etiketten werden losgeweekt in een bak met 2 

warme soda-oplossing. Deze soda-oplossing moest om de twee weken worden 3 

vervangen. In de nieuwe situatie wordt de warme soda-oplossing, waarmee de 4 

etiketten zijn losgeweekt, gefilterd. Daardoor hoeft de soda-oplossing nog maar 5 

eens per jaar te worden vervangen. Ook wordt de warmte nu zoveel mogelijk 6 

teruggewonnen en hergebruikt om de flessen voor te verwarmen. De 7 

voorverwarmde flessen worden met waterdamp ontsmet. De investering van 8 

bijna 1,5 miljoen euro denkt de bierbrouwerij in ruim drie jaar terug te 9 

verdienen.10 

 
 naar: Nieuwsblad 'Stromen'

  
 

1p  16 Wat is de notatie van een soda-oplossing (regel 3)? 
A Na2CO3 (aq) 
B Na2CO3 (l) 
C Na2

+ (aq)  +  CO3
2- (aq) 

D 2 Na+ (aq)  +  CO3
2- (aq) 

 
1p  17 Wat is de pH van een soda-oplossing? 

A kleiner dan 7 
B 7 
C groter dan 7 
 

2p  18 De gebruikte warme soda-oplossing wordt ‘gefilterd’ (regel 5). 
 Waaruit bestaat bij deze filtratie het residu en waaruit bestaat het filtraat?  

 Noteer je antwoord als volgt: 
 residu: ... 
 filtraat: ... 
 

1p  19 De voorverwarmde flessen worden bij de nieuwe methode met waterdamp ontsmet. 
Wat is de chemische notatie voor waterdamp? 
A H2 (g) 
B H2 (l) 
C H2O (g) 
D H2O (l) 
 

2p  20 In het tekstfragment worden verschillende veranderingen in het reinigingsproces 
genoemd. Daardoor is het nieuwe proces milieuvriendelijker dan het oude. 

 Noem twee van de veranderingen waardoor de reinigingsinstallatie milieuvriendelijker 
is geworden. 
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BROEIKASGASSEN 
 
 

Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door een aantal gassen in de atmosfeer. 
Zonder het broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op aarde -18 °C zijn in 
plaats van +15 °C. 
Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. Waterdamp kan weer gedeeltelijk uit 
de atmosfeer ‘verdwijnen’ wanneer waterdruppels worden gevormd die als regen 
naar beneden komen.

 
 

1p  21 Hoe wordt het proces genoemd waarbij waterdamp uit de atmosfeer ‘verdwijnt’? 
A condenseren 
B destilleren 
C smelten 
D stollen 
E verdampen 
 
 

Koolstofdioxide is een ander broeikasgas. Het komt onder andere vrij bij allerlei 
verbrandingen. Koolstofdioxide wordt in verschillende processen opnieuw 
gebonden. Planten gebruiken koolstofdioxide in de fotosynthese. Daarbij reageren 
water en koolstofdioxide tot glucose (C6H12O6) en zuurstof. Ook door de reactie 
met calciumsilicaat in het aardoppervlak verdwijnt koolstofdioxide uit de atmosfeer. 
De vergelijking van de reactie die daarbij optreedt, is: 
 
CaSiO3 + CO2  →  CaCO3  +  SiO2 

 
 

2p  22  Geef de reactievergelijking van de fotosynthese. 
 

1p  23 Wat is de formule van het silicaation? 
A SiO3 
B SiO3

– 
C SiO3

2– 
D SiO3

3– 
 

2p  24  Bereken hoeveel kg calciumsilicaat nodig is om 5,0 kg koolstofdioxide te binden. 
 

1p  25 Door menselijke activiteiten komt tegenwoordig zóveel koolstofdioxide vrij dat het 
natuurlijk evenwicht wordt verstoord. Het broeikaseffect wordt daardoor versterkt 
zodat er allerlei maatregelen nodig zijn om dit tegen te gaan. 

 Noem een manier om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. 
 
 

Koolstofdioxide ontstaat ook bij het rotten van afval. Wanneer bij het rotten van 
afval onvoldoende zuurstof aanwezig is, ontstaat bovendien methaan (CH4). Van 
methaan is bekend dat het naar verhouding het broeikaseffect meer versterkt dan 
koolstofdioxide. Het gas dat bij het rotten van afval uit een vuilstortplaats kan 
worden gewonnen, wordt ‘stortgas’ genoemd. In het diagram op de volgende 
pagina is de samenstelling van het stortgas uitgezet tegen de tijd na het storten 
van het afval. 
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1p  26  Waar kan de samenstelling van lucht in bovenstaand diagram worden afgelezen? 
 

1p  27 In periode 3 worden stoffen van het afval omgezet in koolstofdioxide en methaan. 
Hieronder is de vergelijking van een reactie die in periode 3 optreedt, onvolledig 
weergegeven: 
 
.. C3H6O3  →  .. CO2  +  .. CH4 

 
 Neem deze onvolledige reactievergelijking over en vul de juiste coëfficiënten in. 

 
1p  28  Hoe groot is het volumepercentage methaan als de afvalhoop in de stabiele toestand 

is gekomen? 
 

 
Sommige vuilstortplaatsen in Nederland vangen het stortgas op. Het wordt in een 
nabijgelegen stortgasfabriek gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.  
Op de website van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen staat onder andere 
het volgende over de vuilstortplaats en de stortgasfabriek in Usquert: 

 
De stortgasproductie is voor de eerste 10 jaar geschat op 120 m3/uur en in de 1 

daarop volgende 5 jaar aflopend naar 80 m3/uur. Van iedere m3 stortgas kan 2 

door het elektriciteitsbedrijf 2 kWh elektriciteit worden geproduceerd. 3 

Dit betekent dat er de eerste 10 jaar per dag 5760 kWh elektriciteit kan worden 4 

opgewekt. Dit is voldoende voor ongeveer 720 huishoudens.  5 

 
          naar: www.vvwng.nl/storten3.htm 
 

2p  29 In regel 4 beweert het vuilverwerkingsbedrijf dat de eerste tien jaar 5760 kWh elektriciteit 
per dag kan worden opgewekt. 

 Laat met een berekening zien dat deze conclusie overeen komt met de gegevens in 
de regels 1 tot en met 3. 
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VAN PAPIERSLIB TOT CEMENT 
 

Bij de productie van papier uit oud papier ontstaat papierslib. Het is een mengsel 
van water, plantaardig materiaal en onoplosbare mineralen (klei en CaCO3). De 
samenstelling van papierslib is in figuur 1 weergegeven. 
 
 
figuur 1 
 
 
 
 
 
 
 
Papierslib kan tegenwoordig worden hergebruikt. In Duiven is een speciale oven 
voor de verwerking van papierslib in gebruik genomen. De temperatuur in deze 
oven is 500 oC. Hierin laat men het slib vallen. In de oven vinden de volgende drie 
processen plaats: 
- het water verdampt (proces 1) 
- de papiervezels en ander plantaardig materiaal verbranden volledig (proces 2) 
- calciumcarbonaat ontleedt in calciumoxide en koolstofdioxide (proces 3) 
 
Alle reactieproducten worden met de rookgassen meegevoerd. De rookgassen 
bevatten nog vaste deeltjes. Deze worden er met een filter uitgehaald. De vaste 
stof die in het filter achterblijft, kan gebruikt worden in plaats van cement. Het 
wordt onder de naam ‘Top-Crete’ verkocht. Een voordeel van Top-Crete ten 
opzichte van cement is de witte kleur. 
De installatie in Duiven kan maximaal 200.000 ton papierslib per jaar verwerken tot 
45.000 ton Top-Crete. 
 
Het gehele proces is in onderstaand blokschema weergegeven. 

 

 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 30 tot en met 37 zo nodig bovenstaand 
tekstfragment. 
 

1p  30 Uit de samenstelling van papierslib kan worden afgeleid dat het een mengsel is. 
Wat voor soort mengsel is papierslib? 
A emulsie 
B oplossing 
C schuim 
D suspensie

OVEN FILTER

slib
rookgassen schone

rookgassen
lucht

Top-Crete
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1p  31 De moleculen van de papiervezels en van het andere plantaardig materiaal bestaan 
voornamelijk uit koolstofatomen, waterstofatomen en zuurstofatomen.  
Welke reactieproducten ontstaan voornamelijk bij proces 2? 
A C  + H2 
B C  + H2O 
C CO + H2 
D CO  + H2O 
E CO2  + H2  
F CO2  + H2O 
 

1p  32 Proces 3 is een ontleding. Hoe noemt men dit soort ontleding? 
A elektrolyse 
B extractie 
C thermolyse 
D verbranding 

 
1p  33 Om de processen in de oven op te starten, wordt de oven met branders opgewarmd. Na 

het opstarten kunnen deze branders uit en blijft de oven op temperatuur. 
Welk van de drie processen zorgt ervoor dat de oven op temperatuur blijft? 
A proces 1 
B proces 2 
C proces 3 
 

2p  34  Laat door een berekening zien dat in 200.000 ton papierslib 56.000 ton onoplosbare 
mineralen (klei en CaCO3) aanwezig is. 

 
2p  35 Door proces 3 komt uiteindelijk minder dan 56.000 ton (45.000 ton) vaste stof in het filter. 

 Geef hiervoor een verklaring. 
 

1p  36 De klei waaruit het papierslib gedeeltelijk bestaat, bevat een kleine hoeveelheid van de 
stof TiO2. TiO2 is er de oorzaak van dat het ontstane Top-Crete een witte kleur heeft. 
Wat is de naam van TiO2? 
A tin(I)oxide 
B tin(II)oxide 
C tin(IV)oxide 
D titaan(I)oxide 
E titaan(II)oxide 
F titaan(IV)oxide 
 

1p  37 De schone rookgassen die het filter verlaten bevatten onder andere stikstof.  
 Waar komt deze stikstof vandaan? 
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CALCIUMOXIDE 
 

1p  38 Natrium, kalium en calcium zijn onedele metalen en worden daarom snel aangetast 
door zuurstof uit de lucht. Daarbij ontstaat een oxidelaagje op het metaal. 
Wat is de formule van natriumoxide? 
A NaO 
B Na2O 
C NaO2 
 

1p  39 Een aangetast stukje calcium is omgeven door een laagje calciumoxide. Als een klein 
stukje aangetast calcium in water wordt gebracht, reageert eerst het calciumoxide met 
water (reactie 1). Vervolgens kan het calcium met het water reageren (reactie 2).  
De vergelijkingen van deze reacties zijn: 
 
CaO  +  H2O  →  Ca2+  +  2 OH–    (reactie 1) 
 
Ca  +  2 H2O  →  H2  +  Ca2+  +  2 OH–  (reactie 2) 
 
Hoe wordt de oplossing genoemd die bij bovenstaande reacties ontstaat? 
A gebluste kalk 
B kaliloog 
C kalkwater 
D natronloog 
 

2p  40 Jasper heeft berekend dat bij de reactie van 1,0 mg zuiver calciumoxide met water 
(reactie 1) 0,61 mg OH– ionen ontstaan. 

 Ga met een berekening na of de uitkomst van Jasper juist is.  
 
 
 Bij de reactie van 1,0 mg zuiver calcium met water (reactie 2) ontstaan 0,85 mg  
 OH– ionen. 

Jasper gebruikt de berekende waarden om onderstaand diagram te tekenen. 

 
In de voorraadpot op school is het calcium ook aangetast. Om te bepalen hoeveel 
procent calcium er nog inzit, laat Jasper een afgewogen hoeveelheid aangetast 
calcium met water reageren. Daarna bepaalt hij door titratie het aantal mg OH– dat 
is ontstaan. Met bovenstaand diagram kan hij vervolgens het percentage calcium 
bepalen.
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Bij het uitvoeren van de bepaling brengt Jasper een stukje van 50 mg aangetast 
calcium in 100 mL water. Nadat het stukje calcium volledig is verdwenen, voegt hij 
een indicator toe. Vervolgens vult Jasper een buret met zoutzuur en leest hij de 
beginstand af. Daarna titreert hij de calciumhydroxide-oplossing met het zoutzuur. 
De eindstand van de buret is 21,3. Er is dan 13,5 mL zoutzuur toegevoegd.  
Uit een ander experiment weet Jasper dat 1,00 mL van het gebruikte zoutzuur 
reageert met 3,04 mg OH– ionen.

 
 

2p  41  Waarom is het nodig dat Jasper bij de titratie een indicator toevoegt? 
 

2p  42  Geef de vergelijking van de reactie die tijdens de titratie optreedt. 
 

1p  43 Welke van onderstaande tekeningen geeft de beginstand van de buret van Jasper weer? 
 

 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
D tekening 4 
 

1p  44 Jasper berekent met de gegevens van zijn titratie dat er 41,0 mg OH– ionen is ontstaan bij 
de reactie van de onderzochte 50 mg aangetast calcium met water. 

 Laat door een berekening zien dat de uitkomst van de berekening van Jasper juist is.  
 

2p  45  Bereken met de uitkomst van de berekening van Jasper (zie vraag 44) het aantal mg 
OH– ionen dat per mg onderzocht aangetast calcium is ontstaan. Bepaal vervolgens 
met het diagram (dat op de vorige bladzijde staat) het percentage calcium in het 
onderzochte stukje aangetast calcium. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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GEKLEURDE FONTEIN 
 

Met de volgende proef kun je aantonen dat ammoniakgas zeer goed in water oplost. 
- Breng 5 mL geconcentreerde ammonia (28%) in een 250 mL rondbodemkolf. Plaats 
een kurk met een dunne glazen buis op de kolf en houd daaroverheen een tweede 
rondbodemkolf van 250 mL. Verwarm (in de zuurkast!) de ammonia voorzichtig en 
vang het ammoniakgas op in de bovenste rondbodemkolf (tekening 1). 

- Plaats een doorboorde kurk met een dun glazen buisje in de bovenste 
rondbodemkolf (tekening 2). 

- Vul een bekerglas van 500 mL voor ¾ deel met water. Voeg wat druppels van een 
thymolblauwoplossing aan het water toe. Hou het uiteinde van de glazen buis in het 
water. Het water gaat iets in de buis omhoog (tekening 3). 

- De oplossing stijgt verder omhoog en een krachtige fontein spuit in de rondbodem-
kolf (tekening 4). Na enige tijd is de rondbodemkolf geheel met vloeistof gevuld! 

 

 
 

1p  46 Uit de tabel van gevaarlijke chemicaliën in het Binas-informatieboek kan opgemaakt 
worden dat het opvangen van het ammoniakgas (tekening 1) in een zuurkast moet 
gebeuren. 

 Noem een gegeven uit die tabel waaruit dit blijkt. 
 

1p  47 Wat is de notatie van ammonia? 
A NH3 (aq) 
B NH3 (g) 
C NH3 (l) 
 

1p  48 Welke kleur krijgt het water in het bekerglas (tekening 3) na toevoegen van de 
indicator? 
A blauw 
B geel 
C groen 
D oranje 
E rood 
 

1p  49 Is de oplossing in de fontein (tekening 4) basisch, neutraal of zuur? 
A basisch 
B neutraal 
C zuur 
 

1p  50  Uit welke waarneming kan bij bovenstaande proef afgeleid worden dat 
ammoniakgas zeer goed in water oplost?  

einde 

1 2 3 4

500010-1-585o* 
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 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 2 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik zonodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 - 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte 
van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid.  
 
 
KWIK  
 
 

In zouten kunnen twee soorten kwikionen voorkomen: Hg+ en Hg2+. Daardoor komen 
van een aantal kwikzouten ook twee soorten voor. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
HgSO4 en Hg2SO4. Om in de naamgeving HgSO4 en Hg2SO4 van elkaar te 
onderscheiden, wordt een Romeins cijfer gebruikt.

 
1p  1 Wat is de naam van Hg2SO4? 

A kwik(I)sulfaat 
B kwik(II)sulfaat 
C kwik(I)sulfide 
D kwik(II)sulfide 
 
 

Kwik wordt gewonnen uit erts dat HgS bevat. Bij de productie laat men HgS met 
zuurstof reageren. Daarbij treedt de volgende reactie op: 
 
HgS (s)  +  O2 (g)  →  Hg (g)  +  SO2 (g) 
 
Door het ontstane gasmengsel af te koelen, ontstaat vloeibaar kwik. 
 

 
1p  2 Bij de productie van kwik ontstaat behalve kwikdamp nog een ander gas. 

 Geef de naam van dat gas. 
 

1p  3 Welke fase-overgang vindt plaats bij het afkoelen van het ontstane gasmengsel waardoor 
vloeibaar kwik ontstaat? 
A condenseren 
B smelten 
C stollen 
D verdampen 
 

1p  4 Zilveramalgaam is een legering van zilver en kwik.  
Uit welk soort deeltjes bestaat zilveramalgaam?  
A atomen 
B ionen 
C moleculen 
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BRAND EN BLUSMIDDELEN 
 

2p  5 Voor het ontstaan van brand is de aanwezigheid van een brandstof alleen niet genoeg.  
Er zijn nog twee andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden.  

 Noem deze twee voorwaarden. 
 

2p  6 Tijdens een brand kunnen roet, vlammen en vonken worden waargenomen. 
 Geef de fase van de stof(fen) waaruit roet, vlammen en vonken bestaan. 

 Noteer je antwoord als volgt: 
 fase roet: ... 
 fase vlammen: ... 
 fase vonken: ... 
 

1p  7 Voor het bestrijden van een brand kunnen verschillende blusmiddelen worden gebruikt 
zoals koolstofdioxide, schuim, water en zand. 
Welke van deze blusmiddelen is ongeschikt om een benzinebrand te blussen? 
A koolstofdioxide 
B schuim 
C water 
D zand 
 

1p  8 Voor het bestrijden van een brand in een ruimte met veel elektrische apparatuur werden 
tot 1994 speciale blusmiddelen gebruikt, die onder andere CFK’s bevatten. Tegenwoordig 
is het om milieuredenen verboden om deze blusmiddelen te gebruiken.  
Wat is het milieu-effect van CFK's ? 
A CFK’s tasten de ozonlaag aan. 
B CFK’s versterken het broeikaseffect. 
C CFK’s veroorzaken zure regen. 
 

2p  9 Als vervanger voor de CFK-bevattende blusmiddelen zijn er nieuwe blusmiddelen 
ontwikkeld. Eén van die middelen is FirePro®, dat in een busje aan het plafond kan 
worden geplaatst. Zo’n busje met FirePro bevat een mengsel van onder meer 
kaliumnitraat, ijzer, magnesium en een polymeer. 

 Geef de formule van kaliumnitraat. 
 

1p  10 Een busje met FirePro kan door de warmte van een beginnende brand in werking worden 
gezet. De stoffen in het busje reageren dan met elkaar. Daardoor spuit er in  
korte tijd een grote hoeveelheid van een mengsel van stikstof met zeer fijn verdeelde 
vaste stoffen uit. Dit mengsel dooft de vlammen. 
Hoe wordt een mengsel van fijne verdeelde vaste stoffen in een gas genoemd? 
A nevel 
B rook 
C schuim 
D suspensie 
 

2p  11 Omdat FirePro geen schade aan materialen veroorzaakt, wordt het onder meer gebruikt 
voor de beveiliging van computerruimtes. Om een brand te blussen is slechts 20,0 gram 
van het nieuwe blusmiddel per m3 nodig. Het middel kost per 100 gram € 245. 

 Bereken hoeveel euro het kost om een computerruimte met een inhoud van 165 m3 
met dit middel tegen brand te beveiligen. 
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IJZER IN ZEE 
 
 

De afgelopen 60 jaar is de concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer 
toegenomen. Wetenschappers zijn op zoek naar manieren om de concentratie 
koolstofdioxide in de atmosfeer te verminderen. Sommigen denken dat oceanen 
uitkomst kunnen bieden. In de oceanen bevinden zich namelijk grote hoeveelheden 
algen. Algen zijn kleine organismen waarin fotosynthese plaatsvindt. Tijdens de 
fotosynthese gebruiken de algen koolstofdioxide en water en zetten dat om in  
glucose en zuurstof. Op deze manier verdwijnt er koolstofdioxide uit de atmosfeer.

 
 

1p  12 Wat is de belangrijkste reden om de toename van de koolstofdioxideconcentratie in de 
atmosfeer zoveel mogelijk te beperken? 
A Toename van de koolstofdioxideconcentratie versterkt het broeikaseffect. 
B Toename van de koolstofdioxideconcentratie maakt het regenwater steeds zuurder. 
C Toename van de koolstofdioxideconcentratie versterkt de afbraak van de ozonlaag. 
 

1p  13 Welke van de volgende reactievergelijkingen geeft het fotosyntheseproces weer? 
A 6 CO2   +  6 H2   →  C6H12O6 +  3 O2 
B 6 CO2   +  6 H2O →  C6H12O6 +  6 O2 
C C6H12O6  +  3 O2   →  6 CO2   +  6 H2 
D C6H12O6  +  6 O2   →  6 CO2 +  6 H2O 
 

Men dacht in eerste instantie dat de concentratie van nitraationen en fosfaationen in 
het zeewater bepalend was voor de groeisnelheid van de algen. Later werd ontdekt 
dat in sommige gebieden de concentratie van ijzerionen de bepalende factor was voor 
de groeisnelheid van de algen.  
Om de concentratie van de ijzerionen in het water te verhogen, hebben oceanologen 
als experiment een hoeveelheid FeSO4 aan het zeewater toegevoegd. 
Het experiment leek een succes. Door het toevoegen van het FeSO4 groeiden de 
algen sneller. De hoeveelheid algen was na twee weken verdrievoudigd en had naar 
schatting 400 ton koolstofdioxide extra uit de atmosfeer opgenomen. Uit berekeningen 
bleek echter dat het grootste deel weer bij allerlei levensprocessen vrij zou komen. 
Uiteindelijk komt slechts 20 ton van de 400 ton koolstofdioxide in de vorm van kalk 
definitief op de zeebodem terecht.  
 

 
1p  14  Geef de formule van het fosfaation. 

 
2p  15  Geef de vergelijking voor het oplossen van FeSO4. Geef daarbij ook de 

toestandsaanduidingen aan. 
 

2p  16  Bereken hoeveel massaprocent van de extra opgenomen koolstofdioxide bij allerlei 
levensprocessen weer vrij komt. 

 
1p  17 Wat is de formule van de stof waarin koolstofdioxide is omgezet en definitief op de 

zeebodem is terechtgekomen? 
A CaCO3 
B K2CO3 
C Na2CO3 
D (NH4)2CO3 
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3p  18 Tijdens het experiment werd in de motor van het schip van de onderzoekers 315 ton 
stookolie (1 ton = 1000 kg) verbrand. Daardoor is een hoeveelheid koolstofdioxide in de 
atmosfeer terechtgekomen. 
De volledige verbranding van stookolie kan met de volgende reactievergelijking worden 
weergegeven: 
 
2 C14H30  +  43 O2  →  28 CO2  +  30 H2O 
 

 Bereken het aantal ton koolstofdioxide dat ontstaat bij de volledige verbranding van 
315 ton stookolie. 

 
1p  19 Uiteindelijk is bij het experiment veel minder koolstofdioxide omgezet in kalk dan er bij het 

experiment is ontstaan. 
 Geef een argument waarom het toch goed is dat dit experiment is uitgevoerd. 

 
 
ALCOHOL 
 
 

Alcohol (C2H6O) kan op verschillende manieren worden gemaakt. De oudste manier is 
de vergisting van glucose (C6H12O6). Behalve alcohol ontstaat als enige andere stof  
koolstofdioxide. 
Een moderne manier voor de bereiding van alcohol is de reactie van water met een 
stof die etheen wordt genoemd. Alcohol is daarbij het enige reactieproduct. 
Alcohol is niet alleen een belangrijk bestanddeel van dranken. In verschillende landen 
wordt alcohol toegevoegd aan benzine. Het is in die landen een belangrijke brandstof 
geworden voor auto’s.

 
 

2p  20  Geef de reactievergelijking voor de vorming van alcohol uit glucose. 
 

1p  21 De formule van etheen kan afgeleid worden uit de beschrijving van de moderne manier 
van bereiding van alcohol. 
Wat is de formule van etheen? 
A C2H4 
B C2H6 
C C2H6O 
D C2H8O2 
 

2p  22  Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van alcohol tot 
koolstofdioxide en water. 
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ONDERZOEK VAN RENNIES 
 
 

Als in de maag teveel zuur wordt geproduceerd, kan een deel van dat zuur in de 
slokdarm terechtkomen. Dit geeft een branderig gevoel. Om dit branderige gevoel 
tegen te gaan, helpt het om een deel van het zuur te neutraliseren. Dit kan men doen 
door een maagtablet in te nemen. 
Er zijn veel merken maagtabletten te koop. Eén van die merken is Rennie®. Een 
Rennie tablet bestaat grotendeels uit calciumcarbonaat. 
 
Om na te gaan of een Rennie helpt, stellen Sanne en Arjan de volgende 
onderzoeksvraag op: 
 
Kan een Rennie een zure oplossing neutraliseren? 
 
Om antwoord te krijgen op hun onderzoeksvraag hebben ze een aantal proeven 
uitgevoerd. Ze hebben aan verschillende vloeistoffen eerst rodekoolsap toegevoegd 
en daarna een halve Rennie. In hun verslag zijn de resultaten in de volgende tabel 
verwerkt: 
 

buis inhoud 
+ 2 mL rodekoolsap 

kleur 
+ halve Rennie 

kleur 
opmerkingen 

1 ammonia groen blijft groen 
 
 

2 water paars wordt groen groen om de Rennie 

3 zoutzuur rood wordt paars er ontstaan bubbels 

 
 

1p  23 Wat is de notatie van ammonia? 
A NH3 (aq) 
B NH3 (g) 
C NH3 (l) 
 

1p  24  Hoe noemt men stoffen zoals rodekoolsap die bij verandering van zuurgraad van kleur 
kunnen veranderen? 

 
1p  25 Welke conclusie kan getrokken worden over de pH van de oplossing die in buis 2 is 

ontstaan na toevoeging van een halve Rennie?  
A De pH is kleiner dan 7. 
B De pH is 7. 
C De pH is groter dan 7. 
 

1p  26 Welke van de onderstaande waarnemingen geeft antwoord op de onderzoeksvraag? 
A De inhoud van buis 1 blijft groen na het toevoegen van een halve Rennie. 
B De inhoud van buis 3 wordt paars na het toevoegen van een halve Rennie. 
C In buis 3 ontstaan bubbels na het toevoegen van een halve Rennie. 
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Aan de hand van hun waarnemingen stellen Sanne en Arjan de volgende 
reactievergelijking op: 
 
CaCO3  +  2 H+  →  H2O  +  CO2  + Ca2+  
 
Om aan te tonen dat het ontstane gas inderdaad koolstofdioxide is, gebruiken ze een 
opstelling waarbij het gas door een oplossing in een wasfles wordt geleid. 

 
 

1p  27 Welke van de onderstaande opstellingen is geschikt om een gas door een oplossing in 
een wasfles te leiden? 
 

 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
D tekening 4 
 

2p  28  Geef de naam van de oplossing die Sanne en Arjan moeten gebruiken om 
koolstofdioxide aan te tonen. Uit welke waarneming blijkt de aanwezigheid van dit 
gas? 

 Noteer je antwoord als volgt: 
 naam oplossing: ... 
 waarneming: ... 
 

3p  29 Bij de reactie van een Rennie met het maagzuur kan zoveel koolstofdioxide ontstaan dat 
het via de mond vrijkomt. 

 Bereken hoeveel mL koolstofdioxide er ontstaat bij de reactie van één Rennie-tablet  
 met (maag)zuur. Gebruik daarbij de reactievergelijking van Sanne en Arjan. 
 Neem daarbij aan dat:  
 - één Rennie-tablet 680 mg CaCO3 bevat en dat alle CaCO3 reageert; 
 - 1,00 mL CO2 een massa heeft van 1,73 mg. 

gas

tekening 3

gas

tekening 2

gas

tekening 4

gas

tekening 1
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GLORIX DIKKE BLEEK 
 
 
 ‘Glorix Dikke Bleek®’ is een krachtig reinigingsmiddel. Hieronder is een gedeelte  

van het etiket afgebeeld. 
  
 

 
 

1p  30 Waaruit bestaat Glorix Dikke Bleek voor het grootste deel? 
A chloorbleekmiddel 
B niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen 
C water 
D zeep 
 

1p  31 Op het etiket staan twee pictogrammen. Eén daarvan is afgebeeld. Uit de informatie op 
het etiket kan afgeleid worden welk ander pictogram op het etiket is afgebeeld. 
Welk van de onderstaande pictogrammen is op het etiket afgebeeld? 

 
A pictogram 1 
B pictogram 2 
C pictogram 3 
D pictogram 4 
 

1p  32 Als Glorix Dikke Bleek in de ogen spat, moeten ze onmiddellijk worden gespoeld met 
water. 
Wat gebeurt er met Glorix Dikke Bleek door het spoelen met water? 
A Het wordt geneutraliseerd en afgevoerd. 
B Het wordt geneutraliseerd en verdund. 
C Het wordt verdund en afgevoerd. 

Glorix Dikke Bleek bevat o.a. 

Chloorbleekmiddel, Zeep, 

niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen

Elk < 5% 

VERDIKT BLEEKWATER / NATRIUMHYPOCHLORIET-OPLOSSING 
WERKZAME CHLOOR 4G/100ML 

• Irriterend voor huid en ogen • Buiten bereik van kinderen houden • Aanraking met de 

ogen vermijden • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen 

en deskundig medisch advies inwinnen • In geval van inslikken onmiddellijk een arts 

raadplegen en verpakking of etiket tonen. 

OPGELET!  Niet in combinatie met andere producten 

gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. 

Flessen rechtop vervoeren. Koel en donker bewaren. 

 

 
 

 
 

pictogram 

 

pictogram 2pictogram 1 pictogram 3 pictogram 4
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1p  33 Volgens het etiket bestaat Glorix Dikke Bleek voor een deel uit een natriumhypochloriet-
oplossing. Natriumhypochloriet is een zout met formule NaClO. 
Wat is de notatie van een natriumhypochloriet-oplossing? 
A NaClO (aq) 
B NaClO (l) 
C Na+ (aq) + ClO− (aq) 
D NaClO (s) + H2O (l)  
 

1p  34 Een natriumhypochloriet-oplossing ontleedt door warmte en licht. 
 Hoe kan deze ontleding volgens het etiket worden voorkomen? 

 
1p  35 Volgens het etiket mag Glorix Dikke Bleek niet tegelijk gebruikt worden met andere 

producten. In combinatie met zuurhoudende reinigingsmiddelen wordt een giftig gas 
gevormd. 
Welk giftig gas ontstaat er dan? 
A chloor 
B natrium 
C waterstof 
D zuurstof 
 
 
BARIUMHYDROXIDE 
 

1p  36 Een oplossing van bariumhydroxide kan gemaakt worden door vast bariumoxide met een 
overmaat water te laten reageren. 
Wat is de vergelijking van de reactie die daarbij optreedt? 
A Ba(OH)2   →  Ba2+  +  OH2

– 
B Ba(OH)2   →  Ba2+  +  2 OH– 
C Ba(OH)2  →  BaO  +  H2O 
D BaO  +  H2O   →  Ba2+  +  OH2

– 
E BaO  +  H2O   →  Ba2+  +  2 OH– 
F BaO  +  H2O   →  Ba(OH)2 
 

1p  37 De reactie van bariumoxide met water blijkt niet erg snel te verlopen. 
 Noem een manier waarmee de reactie van bariumoxide met water kan worden 

versneld. 
 
 

Robbert wil de oplossing van bariumhydroxide omzetten in een oplossing van 
bariumchloride. Hij bedenkt daarvoor twee manieren: 
manier 1 : het toevoegen van de juiste hoeveelheid zoutzuur; 
manier 2: het toevoegen van de juiste hoeveelheid van een oplossing van 
                zinkchloride, waarna de ontstane suspensie wordt gefiltreerd.

 
 

2p  38  Leg uit dat manier 1 geschikt is. 
 

2p  39  Leg uit dat manier 2 ook geschikt is. 
 

2p  40  Geef de formule van de stof die bij manier 2 na de filtratie het residu is. 
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toevoer
loog

afvoer korrels
met kalksteen

toevoer van te
ontharden water

afvoer onthard
water

A

dwarsdoorsnede onthardingsreactor

LEIDINGWATER 
 
 

Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) maakt drinkwater voor ruim 1,2 miljoen 1 

mensen. Als bron voor de productie van het drinkwater, haalt DZH water uit de 2 

rivier de Maas. Dit water wordt eerst gefiltreerd en daarna door een 3 

betonleiding naar de duinen tussen Katwijk en Monster getransporteerd. Daar 4 

laat men het door het duinzand naar het grondwater zakken. Ongewenste 5 

micro-organismen blijven daarbij in het zand achter. Het op deze manier 6 

gezuiverde water wordt omhoog gepompt. Door toevoeging van actieve 7 

koolstof worden schadelijke stoffen gebonden en verbetert de smaak. 8 

Vervolgens wordt het water belucht en opnieuw gefiltreerd. Tenslotte wordt de 9 

hardheid van het water teruggebracht van 13,0 DH tot 8,5 DH door een deel 10 

van de aanwezige calciumionen te verwijderen. Dan pas wordt het water in het 11 

waterleidingnet gebracht. 12 

 
Bij het ontharden wordt het water 13 

van beneden naar boven door  14 

een zogenoemde onthardings- 15 

reactor gepompt. In de reactor  16 

zijn zandkorreltjes aanwezig  17 

die in het water zweven.  18 

Onder in de reactor vindt  19 

toevoer van natronloog 20 

plaats. Door het natronloog  21 

verandert de pH-waarde van het 22 

 water en treedt een reactie op  23 

waarbij calciumcarbonaat wordt  24 

gevormd. Dit calciumcarbonaat  25 

bindt zich aan de zandkorreltjes.  26 

De korrels worden groter en zwaarder  27 

en zakken naar beneden.  28 

Wanneer het water aan de  29 

bovenkant de reactor verlaat,  30 

zitten er veel minder calciumionen in het water: het water is gedeeltelijk 31 

onthard. De zandkorrels waarop de calciumcarbonaat zich heeft afgezet, 32 

worden regelmatig verwijderd via een afvoer onder in de reactor.33 

 
naar: Informatiefolder Duinwaterbedrijf Zuid-Holland

 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 41 tot en met 49 zo nodig bovenstaande 
tekst. 
 

1p  41 Hoe wordt het water genoemd dat DZH volgens de regels 2 en 3 gebruikt als bron voor 
het maken van drinkwater? 
A grondwater 
B oppervlaktewater 
C regenwater 
D zeewater 
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1p  42 Welke scheidingsmethode wordt beschreven in de regels 7 en 8? 
A adsorptie 
B bezinken 
C extraheren 
D filtreren 
 

1p  43 Voordat het water in het waterleidingnet wordt gebracht, wordt het (gedeeltelijk) onthard 
(regels 9 tot en met 11).  
Welk nadeel heeft hard water ten opzichte van zacht water? 
A Bij wassen met hard water is meer zeep nodig dan bij wassen met zacht water. 
B Hard water is slechter voor de gezondheid dan zacht water. 
C Hard water is troebel en zacht water niet. 
 

1p  44 Wat is de notatie van natronloog? 
A NaOH (aq) 
B Na(OH)2 (aq) 
C Na+ (aq)  +  OH– (aq) 
D Na2+ (aq) +  2 OH– (aq) 
 

1p  45 Welke van de volgende beweringen over het gevolg van de toevoeging van natronloog is 
juist? (regels 19 tot en met 21) 
A De pH wordt hoger want natronloog is een base. 
B De pH wordt hoger want natronloog is een zuur. 
C De pH wordt lager want natronloog is een base. 
D De pH wordt lager want natronloog is een zuur. 
 

1p  46 Welke scheidingsmethode wordt gebruikt om de grotere zandkorrels te verwijderen uit de 
onthardingsreactor? (regels 19 tot en met 33) 
A bezinken 
B destilleren 
C extraheren  
D filtreren 
 

1p  47 Wat moet er bij A in de onthardingsreactor toegevoegd worden om het proces door te 
kunnen laten gaan? 
A hard water 
B natronloog 
C zacht water 
D zandkorreltjes 
 

2p  48 Een hardheid van 1,0 DH komt overeen met 7,1 gram Ca2+ ionen per m3. 
 Laat door een berekening zien dat bij het ontharden van 100 m3 water, zoals 

beschreven in regel 10, 3,2 kg Ca2+ uit het water wordt gehaald. 
 

2p  49  Bereken hoeveel kg CaCO3 gevormd wordt met 3,2 kg Ca2+ ionen. 
 
 
 

einde 500040-2-585o* 
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2004 
tijdvak 1 

donderdag 3 juni 
13.30 - 15.30 uur 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 2 CSE GL EN TL 
 

 SCHEIKUNDE VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Gebruik zonodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen.  
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte 
van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid.  
 
LOODOXIDEN  
 

1p  1 Van het metaal lood bestaan verschillende oxiden: PbO, PbO2, Pb2O3  en Pb3O4.  
Welke van deze oxiden heeft de naam lood(III)oxide? 
A PbO 
B PbO2 
C Pb2O3 
D Pb3O4 
 

1p  2 Het massapercentage lood in PbO 
A is groter dan het massapercentage lood in PbO2. 
B is gelijk aan het massapercentage lood in PbO2. 
C is kleiner dan het massapercentage lood in PbO2. 
 
 

Oranje loodmenie heeft de formule Pb2O3. Als deze stof gedurende enige tijd 
wordt verhit, ontstaan het rode Pb3O4 en zuurstof. 
Melanie verhit 5,0 gram oranje loodmenie in een schaaltje. Na afloop van de 
reactie bepaalt Melanie de massa van de rode stof die is ontstaan.

 
 

2p  3  Geef de vergelijking van de reactie die optreedt als oranje loodmenie wordt verhit. 
3p  4  Bereken hoeveel gram van de rode stof maximaal kan ontstaan uit 5,0 gram oranje 

loodmenie. 
 

2p  5 Als het schaaltje enige tijd blijft staan, verandert de rode stof weer in de oranje stof. 
 Geef een verklaring voor het opnieuw ontstaan van de oranje stof. 
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CALCIUM 
 
 

Annette doet een proefje met calcium, een grijze vaste stof. Ze brengt een stukje 
calcium in een reageerbuis die voor een vierde deel gevuld is met water. Annette 
ziet belletjes ontstaan en de vloeistof wordt wit en troebel. De reageerbuis wordt 
warm. Als Annette de bovenkant van de reageerbuis even bij een vlam houdt, 
hoort ze een plofje. Na enige tijd is er geen grijze vaste stof meer over.

 
 

1p  6 Welke bewering over de stof calcium is juist? 
A Calcium is een edel metaal. 
B Calcium is een legering. 
C Calcium is een onedel metaal. 
D Calcium is een ontleedbare stof. 
 

2p  7  Noteer vier waarnemingen die Annette tijdens de proef heeft gedaan. 
 

1p  8 Annette heeft bij haar experiment het gas dat bij de reactie is ontstaan, aangetoond.  
 Geef de naam van dat gas. 

 
 

Annette vraagt aan haar lerares welke witte stof is ontstaan. Ze krijgt te horen dat 1 

deze stof calciumhydroxide is. 2 

Ze gaat onderzoek doen naar de oplosbaarheid van deze stof. Ze filtreert de 3 

troebele witte vloeistof. Ze noteert hoe het filtraat en het residu er bij deze filtratie 4 

uitzien. Vervolgens verdeelt ze het filtraat over twee reageerbuizen. Met elk van 5 

deze reageerbuizen doet ze een proef: 6 

Proef 1: In de eerste reageerbuis doet ze een rietje waarmee ze door de vloeistof 7 

    blaast. Er ontstaat een troebele vloeistof.  8 

Proef 2: Ze dampt de inhoud van de tweede reageerbuis in. Na afloop zit er een 9 

    klein beetje wit poeder in de reageerbuis: calciumhydroxide.10 

 
2p  9  Welke twee waarnemingen kan Annette doen aan het residu dat zij bij de filtratie 

(regel 4) heeft gekregen? 
 

2p  10  Welke conclusie over het filtraat kan Annette trekken uit het resultaat van proef 1? 
 

3p  11  Geef de vergelijking voor het indampen van het filtraat (proef 2). 
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DONALD DUCK’S CHEMIEPROEVEN 
 
In 1944 verscheen een strip, waarin Donald Duck met de chemiedoos van zijn neefjes 
proeven in zijn kelder uitvoert. Door een klap op z’n hoofd krijgt de stripheld allerlei 
‘fantastische’ ideeën. Hieronder is een plaatje uit die strip afgebeeld. 
 

 
1p  12 Waaruit bestaat nevel? 

A gasbelletjes, fijn verdeeld in een vloeistof 
B vaste deeltjes, fijn verdeeld in een gas 
C vaste deeltjes, fijn verdeeld in een vloeistof 
D vloeistofdruppels, fijn verdeeld in een gas 
E vloeistofdruppels, fijn verdeeld in een vloeistof 
 

1p  13 Uit het plaatje blijkt dat Donald Duck de stoffen CH2 en NH4 voor een proef wil gebruiken. 
Kwik, Kwek en Kwak hebben gelijk: er waren namelijk in 1944 geen stoffen bekend met 
de molecuulformule CH2 en NH4. Wel waren methaan (CH4) en ammoniak bekend. 

 Geef de molecuulformule van ammoniak. 
 
 

In de onderstaande tabel staan enkele gegevens over CH4. Ook zijn daarin 
gegevens van lucht, stikstof en zuurstof opgenomen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

1p  14 In plaatje 1 zijn twee open maatbekers op het tafelblad getekend. 
 Waarom kan er geen CH4 in een open maatbeker zitten? Gebruik bij je antwoord 

gegevens uit de bovenstaande tabel. 

 dichtheid smeltpunt kookpunt 
CH4 0,72 kg/m3 91 K 112 K 
N2 1,25 kg/m3 63 K 77 K 
O2 1,43 kg/m3 54 K 90 K 
lucht 1,31 kg/m3 -- -- 
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 naar: Donald Duck "De gekke chemicus" 
 

2p  15  Geef de formules van de twee stoffen die Donald Duck in plaatje 2 noemt.  
 Maak bij de beantwoording gebruik van het Binas tabellenboek. 

 
2p  16 In plaatje 4 zie je dat Donald Duck een proef doet. Daarbij heeft hij niet de nodige 

veiligheidsmaatregelen genomen. 
 Noem twee veiligheidsmaatregelen die Donald Duck had moeten nemen voordat hij 

aan zijn proef begon. 
 

1p  17 In 1959 is het deeltje met formule CH2 (waarover in 1944 door Donald Duck in de strip 
werd gesproken) ontdekt. Het ontstaat onder extreme omstandigheden uit de stof CH2N2. 
De vergelijking van de reactie die daarbij optreedt, is: 

 
CH2N2  →  CH2  +  N2 

 
Hoe wordt het soort reactie genoemd waarbij CH2 uit CH2N2 ontstaat? 
A neerslagreactie 
B ontledingsreactie 
C polymerisatiereactie 
D verbrandingsreactie 
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RADIJSJES  
 
 

In een vragenrubriek werd de volgende vraag gesteld: 
 
Wanneer ik een vochtig radijsje in een hoopje keukenzout druk, zie ik het 
radijsrood snel naar blauw verkleuren. Kunt u mij zeggen hoe dat komt? 
         dhr. B.v.E te Apeldoorn 
 
Onder deze vraag was het volgende antwoord afgedrukt: 
 
Een merkwaardige zaak, want dit zou je niet verwachten als je de chemische aard 
van keukenzout kent. Radijssap is gevoelig voor de zuurgraad; misschien dat het 
anti-klontermiddel, dat aan het zout van fabriekswege is toegevoegd, de 
kleurverandering veroorzaakt. 
 
 naar : NRC-Handelsblad

 
 

1p  18 Welke eigenschap van keukenzout wordt in bovenstaande tekst bedoeld met ‘de 
chemische aard van keukenzout’? 
A Keukenzout is neutraal. 
B Keukenzout is oplosbaar. 
C Keukenzout is wit. 
D Keukenzout smaakt zout. 
 

1p  19 De ‘gevoeligheid voor de zuurgraad’ duidt op de aanwezigheid van een 
A emulgator. 
B indicator. 
C katalysator. 
D reactor. 
 

 
Hedwig en Béla hebben onderzocht of het antwoord op de vraag van dhr. B.v.E. 
uit Apeldoorn juist is. In hun verslag staat onder andere het volgende:  
 
Het anti-klontermiddel zorgt ervoor dat het zout in de zoutstrooier droog en fijn blijft. 
Op de verpakking wordt deze stof met een E-nummer aangegeven. De zoutindustrie 
gebruikt vaak de stoffen E504 en E536. Over deze stoffen hebben we de volgende 
informatie gevonden: 
E504: Magnesiumcarbonaat 
           E504 komt voor in de mineralen magnesiet, dolomiet en kalksteen. 
E536: Kaliumferrocyanide (K4Fe(CN)6) 
            E536 wordt bereid uit bloed of door waterstofferrocyanide met kaliumhydroxide 
       te laten reageren. 
Wij hebben twee potjes keukenzout gekocht; in het ene was het anti-klontermiddel E504 
aanwezig, in het andere E536. Uit elk potje deden wij wat zout op een horlogeglas. Wij 
hebben een rood radijsje middendoor gesneden. Eén helft hebben we met de 
doorgesneden kant in het zout van het eerste horlogeglas gedrukt, de andere helft 
hebben we op dezelfde manier in het zout van het andere horlogeglas gedrukt. Toen we 
na enige tijd keken, was het zout kletsnat geworden. Om het radijsje van het eerste 
horlogeglas was het zout (met E504) blauw geworden. Het zout om het andere radijsje 
was rood geworden.  
Het antwoord op de vraag van dhr B.v.E uit Apeldoorn is dus juist.
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Maak bij de beantwoording van de vragen 20 tot en met 23 gebruik van de tekst onderaan 
bladzijde 6. 

 
2p  20  Geef de formule van de stof die wordt aangeduid met E504. 

 
1p  21 Kaliumferrocyanide is een zout waarin CN– ionen voorkomen. 

Welke lading hebben de ijzerionen in kaliumferrocyanide? 
A 3- 
B 2- 
C 2+ 
D 3+ 
 

1p  22  Verklaar waarom de kleur van het radijsje verandert door de aanwezigheid van E504.  
 

1p  23 De zin ‘Het antwoord op de vraag van dhr B.v.E. uit Apeldoorn is dus juist’ is een 
A beschrijving. 
B conclusie. 
C gegeven. 
D meetresultaat. 
E onderzoeksvraag. 
F waarneming. 
 
 
KUNSTMEST 
 
Planten hebben ‘stikstof’ nodig om te kunnen groeien. De stikstof moet worden 
opgenomen in de vorm van opgeloste ionen. Wanneer in de grond onvoldoende 
stikstofbevattende ionen aanwezig zijn, kan men een kunstmest toevoegen die NH4NO3 
bevat. 
 

2p  24  Geef de naam van NH4NO3. 
 

2p  25  Bereken het massapercentage stikstof in NH4NO3. 
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BACTERIE MAAKT SCHONE BRANDSTOF 
 
 

Aardolie wordt in raffinaderijen bewerkt om er brandstoffen zoals benzine en 1 

diesel van te maken. Bij een van die bewerkingen worden lange koolstofketens 2 

afgebroken tot kleinere eenheden. Behalve in raffinaderijen kan dit proces nu ook 3 

onder de grond worden uitgevoerd door bacteriën. Daarvoor worden speciale 4 

bacteriën in de olielaag gebracht. Deze aanpak heeft nog een bijkomend voordeel: 5 

de bacteriën verwijderen ook milieuvervuilende giftige metalen zoals lood. 6 

Daardoor ontstaat een betere en veel schonere brandstof en is de aardolie in de 7 

raffinaderij ook eenvoudiger om te zetten in bruikbare producten. 8 

 
naar : Intermediair 

 
 

1p  26 In de regels 1 en 2 worden twee brandstoffen genoemd die van aardolie worden gemaakt. 
 Noem nog een andere brandstof die van aardolie wordt gemaakt. 

 
1p  27 Welk proces wordt door de bacteriën onder de grond uitgevoerd (regel 3 en 4)? 

A destilleren 
B kraken 
C polymeriseren 
D verbranden 
 

1p  28 Er zijn verschillende metalen bekend, die giftig zijn. In het tekstfragment wordt lood 
genoemd (regel 6). Een ander giftig metaal is 
A cadmium. 
B calcium. 
C kalium. 
D natrium. 
 

1p  29 Aardolie is de grondstof voor verschillende brandstoffen en andere bruikbare producten 
(regel 8). 

 Geef een voorbeeld van een ander bruikbaar product dan een brandstof waarvoor 
aardolie de grondstof is. 

 
 
GEURVRETERS 
 

1p  30 Zweet bevat allerlei stoffen die door bacteriën omgezet kunnen worden in stoffen met een 
sterke geur. Eén van die stoffen is boterzuur.  
Welke fase moet boterzuur hebben om het te kunnen ruiken? 
A gasfase 
B vaste fase 
C vloeibare fase 
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1p  31 Er zijn allerlei middelen ontwikkeld tegen zweetgeur. In verschillende deodorants is 
aluminiumhydroxide aanwezig. Aluminiumhydroxide reageert met boterzuur. De stoffen 
die bij deze reactie ontstaan hebben geen geur. 
Wat is de formule van aluminiumhydroxide? 
A AlOH 
B AlOH2 
C Al(OH)2 
D AlOH3 
E Al(OH)3 

 
1p  32 Er bestaan speciale zooltjes om in schoenen te leggen. Deze zooltjes bevatten actieve 

kool. De actieve kool bindt de stoffen die zweetgeur veroorzaken. Deze zooltjes worden 
daarom ook wel ‘geurvreters’ genoemd. 
De actieve kool voorkomt de zweetgeur door 
A adsorptie. 
B condensatie. 
C extractie. 
D verdamping. 
 

1p  33 Voor het verwijderen van geurstoffen zoals boterzuur is een nieuw soort ‘geurvreter’ 
ontwikkeld. Deze ‘geurvreter’ wordt als kleine vloeistofdruppeltjes met een verstuiver op 
bijvoorbeeld kleding gespoten. De werkzame stof in dit nieuwe middel bestaat uit 
ringvormige suikermoleculen. Om deze ringvormige suikermoleculen te maken, wordt 
glucose als beginstof gebruikt. Bij de vorming van één ringvormig suikermolecuul worden 
zes glucosemoleculen aan elkaar gekoppeld. Daarbij ontstaat ook water: 
 

6 C6H12O6  →  C36HyOz  +  6 H2O 
 

Welke getallen stellen y en z voor in C36HyOz? 
 
 

       y       z 
 

A    60   30 
B    60   35 
C    70   35 
D    72   36 
 

1p  34 In een artikel over de werking van dit nieuwe middel staat het volgende: 
Een ringvormig suikermolecuul (afgekort: RS) neemt een boterzuurmolecuul  
(afgekort: B) op in de ring. Daarbij ontstaat een verbinding die met de afkorting RSB kan 
worden aangeduid. Als het oplosmiddel (water) verdampt is, kan de verbinding RSB van 
de kleding worden geborsteld. 
Welke van de onderstaande vergelijkingen geeft het proces dat optreedt bij het 
verdampen van het water in de behandelde kleding, het beste weer? 
A RSB (aq) →  RSB (g) 
B RSB (aq) →  RSB (s) 
C RSB (l)     →  RSB (g) 
D RSB (l)    →  RSB (s) 
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KRISTALSODA 
 
 

Kristalsoda is een witte vaste stof die in de winkel gekocht kan worden in een 
verpakking van 1,0 kg. Kristalsoda bestaat uit natriumcarbonaat, waarbij een 
hoeveelheid water in het kristalrooster is opgenomen. De formule van kristalsoda 
is Na2CO3 . 10H2O; de molecuulmassa is 286,0 u. 
Bij het oplossen van kristalsoda in hard water (leidingwater) ontstaat een 
troebeling. 
Wanneer kristalsoda wordt verwarmd, treedt een reactie op waarbij het water als 
waterdamp de lucht in gaat: 
 
Na2CO3 . 10H2O (s)  →  Na2CO3 (s)  +  10H2O (g)

 
1p  35 De hardheid van water wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van 

A calciumionen. 
B carbonaationen. 
C ketelsteen. 
 

2p  36 Sohal beweert dat kristalsoda voor meer dan de helft uit water bestaat. Om dat te 
bewijzen brengt hij 2,0 gram kristalsoda in een reageerbuis en verwarmt dat net zolang tot 
er geen waterdamp meer uit de buis komt. 

 Bereken de massa-afname van de reageerbuis met inhoud ten gevolge van het 
verdampen van het water uit de 2,0 gram kristalsoda. 

 
1p  37  Bereken hoeveel kg water aanwezig is in een pak met 1,0 kg kristalsoda. 

 
1p  38 Welke van de volgende stoffen kan men gebruiken om water aan te tonen? 

A blauw kopersulfaat 
B een gloeiende houtspaander 
C helder kalkwater 
D wit kopersulfaat 
 

1p  39 Na afloop van zijn proef heeft Sohal een hoeveelheid vast Na2CO3 in zijn reageerbuis. 
Om de reageerbuis schoon te maken, voegt hij wat gedestilleerd water toe. De Na2CO3 
lost hierin langzaam op. 
Wat is de vergelijking voor het oplossen van Na2CO3? 
A Na2CO3 (s)  →  Na2CO3 (aq) 
B Na2CO3 (s)  →  Na2 (aq)   +  CO3 (aq) 
C Na2CO3 (s)  →  Na2

+ (aq)   +  CO3
2– (aq) 

D Na2CO3 (s)  →  2 Na+ (aq) +  CO3
2– (aq) 

 
3p  40 Arnaud, die dezelfde proef heeft gedaan als Sohal, besluit zijn reageerbuis met vast 

Na2CO3 schoon te maken door er wat verdund zuur in te doen. Het blijkt prima te werken: 
de vaste stof is in korte tijd verdwenen door een reactie waarbij een gas ontstaat. 

 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt als een verdund zuur aan vast 
Na2CO3 wordt toegevoegd. 
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ZINKBEREIDING 
 
 

Een van de grondstoffen voor de bereiding van zink is zinkerts. Zinkerts bestaat 
voornamelijk uit zinksulfide. In zinkerts komen verschillende verontreinigingen voor 
zoals cadmiumsulfide. 
In onderstaand schema is de bereiding van zink schematisch weergegeven: 
 

 
 

1p  41 Wat is de formule van stof X die uit ruimte 1 komt? 
A CO2 
B H2O 
C NO2 
D SO2 
 

2p  42 In ruimte 2 reageert ZnO met H+. 
 Geef de vergelijking van de reactie die in ruimte 2 optreedt. 

 
1p  43 In ruimte 3 wordt zink toegevoegd. Dit zink reageert met de cadmiumionen die als 

verontreiniging aanwezig zijn. Bij deze reactie ontstaan vast cadmium en (nog meer) 
zinkionen. Vervolgens wordt het ontstane cadmium in ruimte 4 uit de oplossing 
verwijderd. 
Welke scheidingsmethode wordt in ruimte 4 toegepast? 
A adsorberen 
B destilleren 
C extraheren 
D filtreren 
 

1p  44 In ruimte 5 vindt elektrolyse van de ontstane zinksulfaatoplossing plaats. 
Zink ontstaat bij deze elektrolyse aan de 
A negatieve elektrode, doordat zinkionen negatief zijn. 
B negatieve elektrode, doordat zinkionen positief zijn. 
C positieve elektrode, doordat zinkionen negatief zijn. 
D positieve elektrode, doordat zinkionen positief zijn. 
 

1p  45 Bij de elektrolyse ontstaan aan de andere elektrode zuurstof en zwavelzuur. Beide stoffen 
kunnen opnieuw gebruikt worden in het productieproces.  
Naar welke ruimte moet de zuurstof die in ruimte 5 ontstaan is, worden teruggeleid? 
A ruimte 1 
B ruimte 2 
C ruimte 3 
D ruimte 4 

einde 

ruimte
1

onzuiver
zinkoxide

ruimte
2

onzuiver
zink-ionen

ruimte
4

zuiver
zink-ionen

ruimte
5

zuiver
zink

ruimte
3

cadmium
zink-ionen

onzuiver
zinksulfide

zuurstof

X cadmium

zink zuurstof
verdund

zwavelzuur

verdund
zwavelzuur
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tijdvak 2 

woensdag 23 juni 
13.30 - 15.30 uur 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 2 CSE GL EN TL 
 

 SCHEIKUNDE VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Gebruik zonodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen.  
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte 
van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid.  
 
 
IJZERIONEN  
 

 
In zouten kunnen twee soorten ijzerionen voorkomen: Fe2+ en Fe3+. Daardoor komen 
van de meeste ijzerzouten ook twee soorten voor. Dit is bijvoorbeeld het geval bij FeS 
en Fe2S3. Om FeS en Fe2S3 van elkaar te onderscheiden wordt in de naam van het 
zout een Romeins cijfer gebruikt. 

 
 
1p  1 Wat is de naam van Fe2S3? 

A ijzer(II)sulfaat 
B ijzer(III)sulfaat 
C ijzer(II)sulfide 
D ijzer(III)sulfide 
 

1p  2 Welke van de zouten FeS en Fe2S3 is goed oplosbaar in water? 
A geen van beide zouten 
B alleen FeS 
C alleen Fe2S3  
D zowel FeS als Fe2S3 
 

1p  3 In welke van de verbindingen FeS en Fe2S3 is het massapercentage ijzer het grootst? 
A In FeS is het massapercentage ijzer groter dan in Fe2S3. 
B In Fe2S3 is het massapercentage ijzer groter dan in FeS. 
C In beide verbindingen is het massapercentage ijzer even groot. 
 

1p  4 Er bestaan ook verschillende ijzeroxiden. Sommige daarvan bevatten alleen Fe2+, andere 
alleen Fe3+ en weer andere bevatten zowel Fe2+ als Fe3+. 
Een bepaald ijzeroxide wordt weergegeven met de formule Fe3O4. 
Welke uitspraak over de aanwezigheid van Fe2+ en Fe3+ in Fe3O4 is juist?  
A In Fe3O4 komt alleen Fe2+ voor. 
B In Fe3O4 komt alleen Fe3+ voor. 
C In Fe3O4 komen Fe2+ en Fe3+ voor in de verhouding 1 : 2. 
D In Fe3O4 komen Fe2+ en Fe3+ voor in de verhouding 2 : 1.
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PLASTIC IN AFVAL 
 

1p  5 Plastics bestaan uit zeer grote moleculen. Deze moleculen worden gevormd door 
aaneenschakeling van een groot aantal kleine moleculen. 

 Hoe heet het proces waarbij een zeer groot molecuul ontstaat door aaneenschakeling 
van een groot aantal kleine moleculen? 

 
 

Plastics komen in grote hoeveelheden in ons afval voor. Een deel van dat 1 

plastic kan worden hergebruikt. Daarbij wordt het plastic gesmolten en gebruikt 2 

voor de productie van bijvoorbeeld paaltjes.  3 

Een ander deel van het afvalplastic wordt niet hergebruikt, maar wordt verbrand 4 

in verbrandingsovens. De meeste soorten plastic bestaan uitsluitend uit 5 

verbindingen van koolstofatomen en waterstofatomen. Sommige plastics 6 

bevatten behalve koolstofatomen en waterstofatomen ook chlooratomen. Als 7 

deze plastics worden verbrand, ontstaat onder andere het gas 8 

waterstofchloride.  9 

Omdat waterstofchloride slecht is voor het milieu, wordt dit uit het rookgas van 10 

de verbrandingsoven verwijderd. Daartoe wordt in het rookgas een suspensie 11 

van calciumhydroxide gespoten. Het waterstofchloride lost in deze suspensie 12 

op en reageert vervolgens met opgelost calciumhydroxide. Het zout dat bij 13 

deze reactie ontstaat, wordt onder andere in de winter gebruikt als strooizout.  14 

 
naar: Intermediair 

 
 

1p  6 Het plastic in afval bestaat zowel uit thermoharders als uit thermoplasten. Welke van deze 
soorten plastic kan door smelten worden hergebruikt? 
A alleen thermoharders 
B alleen thermoplasten 
C zowel thermoharders als thermoplasten 
 

1p  7 Welke deeltjes, behalve watermoleculen, komen voor in het mengsel dat in het rookgas 
wordt gespoten (regels 11 en 12)? 
A alleen Ca(OH)2 (aq) 
B alleen Ca(OH)2 (s) 
C alleen Ca2+ (aq) en OH– (aq) 
D Ca2+ (aq), OH– (aq) en Ca(OH)2 (s) 
 

2p  8  Geef de formule van het zout dat ontstaat bij de reactie die beschreven is in de regels 
12 en 13 van bovenstaande tekst.  

 
2p  9 Men wil de hoeveelheid plastic in afval terugdringen. Om die reden is de overheid van 

plan statiegeld in te voeren op plastic frisdrankflesjes. In een discussie wordt door de 
voorstanders aangegeven waarom dit beter is voor het milieu. Ook de tegenstanders van 
het statiegeldplan komen met verschillende argumenten. 

 Geef een argument van een voorstander en een argument van een tegenstander van 
het invoeren van dit statiegeld.  

 Noteer je antwoord als volgt:  
 argument van een voorstander: ... 
 argument van een tegenstander: ...
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DE GIFTIGE ERFENIS VAN EEN KOPERMIJN  
 
 

De Berkeley Pit in Montana is een kopermijn, die zijn opkomst dankte aan de 1 

enorme vraag naar koper die vanaf 1880 ontstond na de elektrificatie van 2 

Amerika. Nadat de kopermijn werd gesloten, ontstond in het 500 meter diepe 3 

gat het grootste vervuilde waterreservoir in de Verenigde Staten. Het water 4 

daarin is onder andere vervuild met ionen van koper, molybdeen, arseen, zink, 5 

mangaan, cadmium, ijzer en aluminium. 6 

Vogels die in het water landen, sterven ongeveer een uur na het drinken van 7 

het water en moeten daarom met sirenes en zwaailichten worden weggejaagd. 8 

De giftige soep moet worden schoongemaakt, voordat het reservoir rond het 9 

jaar 2015 begint over te stromen en ook de hele omgeving zal vervuilen. 10 

Het water in de Berkeley Pit is zuur. De belangrijkste oorzaak van deze 11 

verzuring is de aanwezigheid in de bodem van pyriet (FeS2). Als pyriet wordt 12 

blootgesteld aan water en lucht ontstaat verdund zwavelzuur. Dat zuur lost 13 

metalen zoals zink op uit de grond. 14 

Het 120 miljard liter vervuild water van de Berkeley Pit moet óf gezuiverd 15 

worden, óf de vervuiling moet gestabiliseerd worden, zodat het niet langer een 16 

bedreiging is voor de omgeving. Daarom is men begonnen met de bouw van 17 

een installatie die 365 dagen per jaar iedere dag 30 miljoen liter water kan 18 

verwerken. Het vervuilde water mengt men met kalksteen (CaCO3) waarbij de 19 

ionen van metalen zoals aluminium als hydroxiden neerslaan in het slib.  20 

Men noemt het toevoegen van CaCO3 een beproefde methode om zuur 21 

mijnwater te stabiliseren. Het toevoegen van kalksteen is niet de meest 22 

elegante oplossing, omdat de metalen niet worden gerecycled en omdat men 23 

met vervuild slib blijft zitten. Dat slib bestaat voor ten minste 20% uit vaste 24 

deeltjes en voor de rest uit water. 25 

 
  naar: Technisch Weekblad 
 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 10 tot en met 20 zo nodig informatie uit 
bovenstaande tekst. 
 

1p  10 Welke eigenschap van koper zorgde voor de enorme vraag naar koper vanaf 1880? 
A glans 
B goede smeedbaarheid 
C goede stroomgeleiding 
D goede warmtegeleiding 
E kleur 
 

1p  11 De symbolen van twee elementen waarvan zich volgens bovenstaand tekstfragment ionen 
in het water van de Berkeley Pit bevinden, zijn 
A Ar en Ca. 
B Ar en Cd. 
C As en Ca. 
D As en Cd. 
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1p  12 Wat kan uit het artikel afgeleid worden over de pH van het water in de Berkeley Pit? 
A De pH is kleiner dan 7. 
B De pH is gelijk aan 7. 
C De pH is groter dan 7. 
 

2p  13  Leg uit, aan de hand van de gegevens in regel 12 en 13, dat bij de beschreven reactie 
van pyriet zwavelzuur niet het enige reactieproduct kan zijn. 

 
1p  14 Wat is de notatie van verdund zwavelzuur? 

A H2SO4 (aq) 
B H2SO4 (l) 
C 2 H+ (aq) +  SO4

2– (aq) 
D 2 H+ (l) +  SO4

2– (l) 
 

2p  15  Bereken hoeveel jaar nodig is om al het vervuilde water van de Berkeley Pit te 
verwerken met de te bouwen installatie (zie regels 15 t/m 19). 

 
1p  16 Wat is de formule van het aluminiumzout dat in het slib neerslaat (regel 20)? 

A Al(OH)2 
B Al(OH)3 
C AlSO4 
D Al2(SO4)3 
 

1p  17 Welk gas ontstaat bij het stabiliseren van zuur mijnwater zoals beschreven in regel 21 en 
22? 
A CO2 
B H2 
C N2 
D O2 
 

1p  18 Welk woord kan men in regel 22 ook gebruiken in plaats van het woord 'stabiliseren'? 
A mengen 
B neutraliseren 
C ontleden 
D scheiden 
 

1p  19 Bij de beschreven zuivering van het water ontstaat slib (zie regels 23 en 24). Uit het 
artikel blijkt dat dit slib een 
A emulsie is. 
B oplossing is. 
C suspensie is. 
D vaste stof is. 

 
1p  20 De elektrische geleiding van het gezuiverde water in het waterreservoir is na behandeling 

kleiner dan de elektrische geleiding van het ongezuiverde water.  
 Geef hiervoor een verklaring. 
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DAMPKRING 
 
2p  21 De dampkring van de aarde bestaat voornamelijk uit twee gassen. Behalve deze twee 

gassen komt nog een aantal andere gassen in een kleine hoeveelheid voor. 
 Geef de namen van de twee gassen waaruit de dampkring van de aarde voornamelijk 

bestaat. 
 

1p  22 In de dampkring van de aarde komt een kleine hoeveelheid koolstofdioxide voor. 
Koolstofdioxide lost gedeeltelijk op in regenwater. 
Wouter voegt een beetje van de indicator broomthymolblauw toe aan wat regenwater. De 
kleur wordt geel. 
Welke conclusie kan Wouter hieruit afleiden over de pH van het regenwater? 
A De pH is kleiner dan 4. 
B De pH is kleiner dan 6. 
C De pH is groter dan 6. 
D De pH is groter dan 8. 
 

1p  23 Koolstofdioxide verdwijnt ook uit de dampkring doordat deze stof overdag in groene 
planten reageert. 
De vergelijking van deze reactie is hieronder onvolledig weergegeven: 
 
6 CO2  +  6 H2O  →  C6H12O6  +  ... 
 
Welke andere stof wordt bij bovenstaande reactie gevormd? 
A koolstof 
B waterstof 
C zuurstof 
 

1p  24 De dampkring bevat nog een kleine hoeveelheid van een aantal andere stoffen, zoals 
helium, neon en argon. 
Hoe wordt de groep van stoffen genoemd waartoe helium, neon en argon behoren? 
A edelgassen 
B halogenen 
C metalen 
D zouten 
 

1p  25 Werkende vulkanen hebben invloed op de samenstelling van de dampkring van de aarde. 
Uit vulkanen komen gassen vrij die in het inwendige van de aarde worden gevormd. Eén 
van deze gassen is zwaveldioxide. 

 Geef de formule van zwaveldioxide. 
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VIER WITTE ZOUTEN 
 

 
Hieronder is een deel van een verslag van een leerling weergegeven. 
 
Onderzoeksvraag  
Welk van de zouten zilvernitraat, zilvercarbonaat, kaliumnitraat en 
kaliumcarbonaat zit in welke reageerbuis? 
 
Benodigdheden 
-een rekje met vier genummerde reageerbuizen. In elke reageerbuis zit een beetje 
 van een witte vaste stof; 
- spuitfles met water; 
- schone reageerbuizen; 
- HCl (aq). 
 
Uitvoering en resultaten 
Aan elke reageerbuis heb ik wat water toegevoegd en vervolgens geschud. In 
reageerbuis 1 ontstond een troebele vloeistof, in de andere reageerbuizen bleef 
het helder. Het zout in reageerbuis 1 is slecht oplosbaar. Het was dus 
zilvercarbonaat. 
Nu moet ik nog uitzoeken in welke reageerbuizen zilvernitraat, kaliumnitraat en 
kaliumcarbonaat aanwezig zijn. Ik heb daarom aan de heldere vloeistoffen een 
beetje HCl (aq) toegevoegd. Daarbij zag ik het volgende: 
- in reageerbuis 2 bleef het water helder, er waren wel belletjes te zien; 
- in reageerbuis 3 ontstond een neerslag; 
- in reageerbuis 4 gebeurde niets: het bleef helder. 
 

1p  26 De zinsnede 'in de andere reageerbuizen bleef het helder' is een 
A conclusie. 
B definitie. 
C waarneming. 
D wet. 
 

2p  27  Geef de formule van het zout in reageerbuis 1. 
 

1p  28 De notatie HCl (aq) is niet juist. 
 Geef de juiste notatie van de oplossing die als HCl (aq) is weergegeven. 

 
2p  29  Leid uit de resultaten van de proeven het antwoord op de onderzoeksvraag af. 

Noteer je antwoord als volgt: 
reageerbuis 1: zilvercarbonaat 
reageerbuis 2: … 
reageerbuis 3: … 
reageerbuis 4: … 

 
2p  30 Onder het kopje 'Uitvoering en resultaten’ worden de uitvoering van de proef en de 

resultaten door elkaar vermeld. Het is overzichtelijker om de uitvoering en de resultaten 
apart te beschrijven. 

 Schrijf uit het stukje 'Uitvoering en resultaten’ de twee zinnen over die horen bij de 
uitvoering van de proef. 
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STIKSTOF 
 
 

Door het strooien van stikstof in de vorm van dierlijke mest of in de vorm van 
kunstmest, kan een veehouder de groei van gras bevorderen. Bij het verspreiden 
van dierlijke mest komt ammoniak vrij. Daarom moet de mest zo snel mogelijk 
onder de grond worden gewerkt. Zo wordt voorkomen dat ammoniak zich 
verspreidt in het milieu. 
 

 
1p  31 Wat is de notatie van ammoniak? 

A NH3 (aq) 
B NH3 (g) 
C NH3 (l) 
 
 

In de grond gebruiken bacteriën ammoniak als voedingsstof. Een bepaalde soort 
bacteriën zet ammoniak om in een zuur. De vergelijking van de reactie die daarbij 
optreedt, staat hieronder onvolledig weergegeven: 
 
NH3  +  …  →   H+  +   NO3

–  +  H2O    (reactie 1)
 
 

1p  32 In de vergelijking van reactie 1 ontbreekt een stof.  
 Geef de naam van deze stof. 

 
1p  33 Wat is de naam van het zuur dat ontstaat bij reactie 1? 

A azijnzuur 
B fosforzuur 
C salpeterzuur 
D zwavelzuur 
 
 

Wetenschappers hebben ontdekt dat er in de grond verschillende processen 
optreden waardoor het ontstane zuur weer onschadelijk wordt gemaakt. Zo kunnen 
in de bodem bacteriën voorkomen die het ontstane zuur omzetten in nieuwe 
stoffen. De vergelijking van deze reactie is hieronder onvolledig weergegeven: 

 
  .. H+  +  .. NO3

–  →  .. N2  +  .. H2O  +  .. O2   (reactie 2) 
 
Een ander proces dat de verzuring van de grond tegengaat, is het gevolg van het 
opnemen van nitraat door planten. Als een wortel van een plant een NO3

–
 ion 

opneemt, wordt op hetzelfde moment een OH– ion afgegeven. Het OH– ion kan 
vervolgens reageren met een waterstofion.

 
 

2p  34  Neem de vergelijking van reactie 2 over en maak deze kloppend.
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1p  35 De gassen die bij reactie 2 ontstaan, komen vanuit de grond in de lucht terecht.  
Welk van de gassen N2 en O2 is belastend voor het milieu? 
A geen van beide 
B alleen N2 
C alleen O2 
D zowel N2 als O2 
 

2p  36  Geef de vergelijking van de reactie van een OH– ion met een waterstofion. 
 
 

In gebieden waarin weinig dierlijke mest beschikbaar is, wordt kunstmest aan de 
grond toegevoegd. Gras kan stikstof in de vorm van nitraationen en 
ammoniumionen opnemen. Een bepaald soort kunstmest bestaat volledig uit 
ammoniumnitraat (NH4NO3). In een bemestingsadvies staat dat voor een bepaald 
grasland per jaar per hectare 260 kilogram stikstof moet worden toegevoegd.

 
 

3p  37  Bereken het aantal kg ammoniumnitraat dat moet worden uitgestrooid om 260 kg 
stikstof op het land te brengen. 

 
 

Pieter wil, kort na het verspreiden van mest, de pH van de grond bepalen. Om dat 
te kunnen doen, maakt hij eerst een kaliumchloride-oplossing. Vervolgens brengt 
hij de te onderzoeken grond en een hoeveelheid van de kaliumchloride-oplossing 
in een erlenmeyer. Dit mengsel schudt hij enige tijd. Tijdens het schudden laten  
H+ ionen of OH– ionen, die aan de grond gebonden zitten, los. De kaliumionen of 
chloride-ionen van de kaliumchloride-oplossing gaan daarvoor in de plaats zitten. 
Na verwijderen van de vaste deeltjes, meet Pieter de pH van de vloeistof. Deze 
blijkt 9 te zijn.

 
 

1p  38 Wat is de vergelijking voor het oplossen van kaliumchloride? 
A KCl   →  K   +  Cl 
B KaCl   →  Ka   +  Cl 
C KCl   →  K+   +  Cl– 
D KaCl   →  Ka+   +  Cl– 
E KCl2   →  K2+   +  2 Cl– 
F KaCl2 →  Ka2+ +  2 Cl– 
 

1p  39  Leg uit dat tijdens het schudden van de grond met de kaliumchloride-oplossing sprake 
is van ionenwisseling. 

 
1p  40 Waarmee kan Pieter de pH hebben bepaald?  

A blauw lakmoespapier 
B rood lakmoespapier 
C rodekoolsap 
D universeelindicatorpapier
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WIJNAZIJN 
 
 

Bij de vergisting van druivensap ontstaat wijn. Bij dit proces wordt glucose 
omgezet in alcohol (C2H6O) en koolstofdioxide. De koolstofdioxide komt vrij uit het 
mengsel.  
Alcohol is een giftige stof. Het gistingsproces stopt wanneer een alcoholgehalte 
van 12% is bereikt. De gistcellen sterven in de geproduceerde alcohol. Het kan 
voorkomen dat het alcoholgehalte van 12% niet bereikt wordt. De gisting stopt uit 
zichzelf, ondanks het feit dat de temperatuur gedurende het proces gelijk  
gehouden wordt en de gistcellen niet dood zijn. 
Om wijnazijn te maken uit wijn, wordt de wijn naar een zogenoemd fermentatievat 
van eikenhout gebracht. In het fermentatievat reageert alcohol met zuurstof uit de 
lucht. Hierbij ontstaan azijnzuur (C2H4O2) en water. Om de reactie te versnellen 
worden houtkrullen toegevoegd.

 
 

1p  41 Waarmee kan koolstofdioxide worden aangetoond? 
A blauw kopersulfaat 
B een gloeiende houtspaander 
C helder kalkwater 
D wit kopersulfaat 
 

1p  42  Noem de oorzaak, waardoor het voor kan komen dat de gisting uit zichzelf stopt terwijl 
de gistcellen niet dood zijn. 

 
2p  43  Geef de vergelijking van de reactie die in het fermentatievat plaatsvindt. 

 
1p  44  Verklaar waarom houtkrullen het proces meer versnellen dan een zelfde massa aan 

houtblokjes. 
 

2p  45 De wijnazijn die in het fermentatievat is ontstaan, heeft een azijnzuurgehalte van 
12 massaprocent. De Warenwet bepaalt dat tafelazijn 4,0 massaprocent azijnzuur moet 
bevatten. Daarom wordt de ontstane wijnazijn verdund voordat deze wordt verkocht. 

 Bereken het aantal liter tafelazijn met een azijnzuurgehalte van 4,0 massaprocent dat 
geproduceerd kan worden uit 160 liter wijnazijn van 12 massaprocent. 
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AARDOLIE  
 

2p  46 De eerste bewerking die ruwe aardolie ondergaat, is destillatie. Daarbij ontstaan 
verschillende fracties. Eén van deze fracties is autobenzine. 

 Geef de namen van twee andere fracties die ontstaan bij de destillatie van aardolie. 
 

1p  47 Een fractie die bij de destillatie van aardolie ontstaat, is 
A een mengsel met een kookpunt. 
B een mengsel met een kooktraject. 
C een zuivere stof met een kookpunt. 
D een zuivere stof met een kooktraject. 
 
 

Steenkool, aardolie en aardgas zijn in de loop der eeuwen ontstaan door het 
vergaan van grote hoeveelheden plantaardig materiaal. Op grote diepte vinden 
onder invloed van hoge temperatuur en druk nog tal van reacties met deze stoffen 
plaats. Steenkool kan door hoge druk en temperatuur veranderen in diamant: een 
product dat uit zuivere koolstof bestaat. 
Ook aardolie verandert voortdurend van samenstelling. Dit komt omdat aardolie 
onder invloed van de hoge temperatuur en druk die op grote diepte aanwezig zijn, 
gekraakt wordt. Een deel van de aardolie wordt daarbij omgezet in aardgas. Door 
het kraakproces neemt de kwaliteit van de aardolie af.  
In aardolie komt een stof voor die adamantaan genoemd wordt. Adamantaan is 
een vaste stof met de formule C10H16. Omdat adamantaan op diamant lijkt, wordt 
het ook wel namaakdiamant genoemd. Adamantaan blijft bij hoge temperatuur en 
druk onveranderd. Daarom is het gehalte adamantaan in aardolie een maat voor 
de kwaliteit van aardolie.

 
 
1p  48  Leg uit dat adamantaan geen diamant kan zijn. Gebruik in je uitleg de formules van 

adamantaan en diamant. 
 

1p  49 Wat voor reactie is het kraken van aardolie? 
A neerslagreactie  
B ontledingsreactie  
C zuur-base reactie 
 

2p  50 Aardolie van goede kwaliteit bevat 0,2 mg adamantaan per liter. Uit het tekstfragment kan 
worden afgeleid dat aardolie die door de hoge temperatuur en druk in kwaliteit is 
achteruitgegaan, meer dan 0,2 mg adamantaan per liter bevat. 

 Leg dit uit. 
 
 
 
 
 
 

einde 400030-2-585-540o* 
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Gebruik zonodig het informatieboek Binas vmbo kgt.  

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 27 mei

13.30 - 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte 
van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid.  
 
 
STIKSTOFOXIDEN 
 
 

Bij de meeste verbrandingen wordt zuurstof uit de lucht gebruikt. Bij sommige 
verbrandingen wordt de temperatuur in de verbrandingsruimte erg hoog. Dan reageert 
een klein deel van de stikstof die ook in de lucht aanwezig is, met zuurstof. Bij deze 
reactie ontstaan stikstofmono-oxide (NO) en stikstofdioxide.

 
 

1p  1 Welke van onderstaande vergelijkingen geeft de vorming van stikstofmono-oxide juist 
weer? 
A N   +  O   →  NO 
B N2

   +  2 O →  2 NO 
C 2 N  +  O2 →  2 NO 
D N2   +  O2   →  2 NO 

 
1p  2 Wat is de formule van stikstofdioxide? 

A NO2 
B N2O 
C N2O2 
D N2O4 
 

1p  3 Wanneer de stikstofoxiden in de atmosfeer terechtkomen, veroorzaken ze zure regen.  
In het regenwater komt dan opgelost salpeterzuur voor. 
Wat is de notatie van opgelost salpeterzuur? 
A HNO3 (aq) 
B H+ (aq)  +  NO3

– (aq) 
C H2SO4 (aq) 
D 2 H+ (aq)  +  SO4

2– (aq) 
 

1p  4 In sommige gebieden wordt de schade aan de natuur door zure regen beperkt door de 
aanwezigheid van kalk (calciumcarbonaat) in de bodem. 
Bij het onschadelijk maken van zuur door kalk is sprake van 
A adsorberen. 
B extraheren. 
C neutraliseren.
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ALUIN 
 

1p  5 Aluin kan bij een drogist of apotheek gekocht worden. Het wordt onder andere gebruikt 
als bloedstelpend middel. In de stof aluin komen onder andere kaliumionen en 
aluminiumionen voor. 
Wat zijn de formules van deze ionen? 
A K+   en Al2+ 
B K2+ en Al2+ 
C K+  en Al3+  
D K2+ en Al3+ 
 
 

Aluin kan worden weergegeven met de formule KAl(SO4)2(H2O)12.  
De molecuulmassa van aluin is 474,2 u. 
Saskia verwarmt 4,85 gram aluin in een reageerbuis. Daardoor treedt de volgende 
reactie op: 
 
KAl (SO4)2(H2O)12  →  KAl(SO4)2  +  12 H2O 
 
Aan het eind van haar proef houdt Saskia een vaste stof in haar reageerbuis over. 
Om aan te tonen dat bij de reactie water ontstaat, leidt Saskia de damp die tijdens 
het verwarmen ontstaat, naar een witte vaste stof X. Aan de kleurverandering van 
stof X kan Saskia zien dat er bij de reactie inderdaad water is ontstaan.
 

 
2p  6  Geef de naam van stof X en de kleurverandering waaruit Saskia heeft kunnen afleiden 

dat de stof water was. 
 Noteer je antwoord als volgt: 
 naam van stof X: … 
 kleurverandering: … 
 

3p  7  Bereken hoeveel gram vaste stof Saskia in haar reageerbuis overhoudt nadat al het 
water uit de aluin verdwenen is. 

 
 

In een boek met recepten over cosmetica leest Saskia over de stof aluin: 
“Aluinsteen bevat een aluminiumzout. In ‘anti-transpiratiemiddelen’ worden 
aluminiumzouten zoals aluminiumsulfaat gebruikt. Aluminiumsulfaat reageert 
behoorlijk zuur in water. Op de huid reageren de aluminiumionen met ionen die in 
zweet voorkomen. Daarbij ontstaan niet-oplosbare reactieproducten die de opening 
van de zweetklieren in de huid afsluiten.”
 

1p  8 Saskia voegt aan een oplossing van aluminiumsulfaat enkele milliliters rodekoolsap toe. 
Welke kleur heeft de ontstane oplossing? 
A geel 
B groen 
C paars 
D rood 
 

1p  9 Welke van de volgende aluminiumzouten is slecht oplosbaar in water? 
A aluminiumchloride 
B aluminiumfosfaat 
C aluminiumnitraat 
D aluminiumsulfaat 
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EXAMENFEEST 

 
1p  10 Dolf heeft al zijn examens met succes voltooid. Daarom hebben zijn vrienden een 

slagroomtaart voor hem gemaakt. Bij het kloppen van slagroom wordt lucht door de room 
geklopt. 
Hoe wordt een mengsel van een fijn verdeeld gas in een vloeistof genoemd? 
A nevel 
B schuim 
C suspensie 
 

1p  11 Om de feestvreugde te vergroten worden er kaarsjes op de taart gezet. Om de kaarsjes 
aan te steken, doet Dolf een lucifer aan. Daarbij neemt hij een prikkelende geur waar.  
De vergelijking van de reactie die plaatsvindt bij het ontbranden van de lucifer is: 
 
2 KClO3(s)  +  3 S(s)  →  3 SO2(g)  +  2 KCl(s) 
 
Welk van de stoffen uit de reactievergelijking veroorzaakt de prikkelende geur? 
A KClO3 
B S 
C SO2 
D KCl 

 
1p  12 Met de lucifer wordt de lont van de kaarsjes aangestoken. Door de warmte van de lont 

wordt het kaarsvet vloeibaar. De lont van de kaars zuigt het vloeibare kaarsvet op. In de 
vlam verbrandt gasvormig kaarsvet. 
Van vast kaarsvet naar brandend kaarsvet treden twee faseovergangen op. 
Welke twee faseovergangen vinden dan achtereenvolgens plaats? 
 
 eerste faseovergang tweede faseovergang 
 
A smelten   stollen  
B smelten   verdampen 
C stollen   smelten 
D verdampen   smelten 
 

3p  13 Het kaarsvet bestaat uit paraffine, een mengsel van koolwaterstoffen.  
 Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van paraffine. Gebruik voor 

paraffine de formule C25H52. 
 

1p  14 Dolf zegt dat hij aan de vlam kan zien dat een deel van de paraffine onvolledig verbrandt. 
 Noem een waarneming waaruit Dolf kan afleiden dat de verbranding onvolledig is. 
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Na enige tijd blaast Dolf de kaarsjes uit. Eén van de kaarsjes blijkt bijzonder te 
zijn: als het kaarsje uitgeblazen is, blijft de lont gloeien en komen er vonkjes 
vanaf. Even later gaat het kaarsje weer aan. Dolf en zijn vrienden willen weten 
hoe dit kan. Op een website vinden ze hierover de volgende informatie:

 
Om te begrijpen hoe deze kaarsjes werken is het nodig om eerst te begrijpen hoe 
een gewoon kaarsje werkt. Het belangrijkste is dan te weten wat er gebeurt als 
een gewoon kaarsje wordt uitgeblazen. Na het uitblazen is gewoonlijk nog 
gloeiende as aanwezig in de lont, die ervoor zorgt dat er een sliert paraffinedamp 
van de lont afkomt. De gloeiende as is alleen niet heet genoeg om de paraffine-
damp te laten ontbranden.  
Als een feestkaarsje opnieuw gaat branden nadat de vlam is uitgeblazen, moet er 
iets aan de lont zijn toegevoegd. De gloeiende as moet heet genoeg worden om 
de paraffinedamp te ontsteken. De meest genoemde stof die hiervoor geschikt is, 
is magnesium. Magnesium is een metaal dat kan branden (de 
ontbrandingstemperatuur is laag: 430 oC). 
Binnen de brandende lont is het magnesium afgeschermd van de zuurstof en 
wordt het gekoeld door vloeibare paraffine. Maar als de vlam uit gaat, wordt het 
magnesium aangestoken door de gloeiende as in de lont. Als je naar de lont kijkt, 
dan zie je op de plaats waar magnesium reageert kleine plekjes oplichten. Daar 
springen ook vonken weg. Ergens ontstaat voldoende warmte om de 
paraffinedamp weer aan te steken, waardoor het kaarsje weer gaat branden. 

 
naar: www.howstuffworks.com/question420.htm

 
 
Gebruik bij de beantwoording van de vragen 15 tot en met 17 zo nodig bovenstaand 
tekstfragment. 
 

1p  15 Als een gewoon kaarsje wordt uitgeblazen stopt de verbranding omdat 
A er geen brandstof meer is. 
B de temperatuur onder de ontbrandingstemperatuur is gekomen. 
C er geen zuurstof meer is. 
 

1p  16 Welke van de volgende beweringen over het bijzondere kaarsje is juist? 
1 Als het bijzondere kaarsje brandt, is er onvoldoende zuurstof in de lont om het 

magnesium te laten ontbranden. 
2 Als het bijzondere kaarsje brandt, is de temperatuur in de lont te laag om het 

magnesium te laten ontbranden. 
A geen van beide 
B alleen 1 
C alleen 2  
D zowel 1 als 2 
 

1p  17  Beschrijf een manier waarop Dolf het bijzondere kaarsje kan doven zonder dat de 
taart oneetbaar wordt. 
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TIN 
 
1p  18 Het metaal tin kan gemaakt worden uit tinerts dat voor een deel uit SnO2 bestaat. 

Hoe groot is de lading van tin in SnO2? 
A 2- 
B 4- 
C 2+ 
D 4+ 
 
 

De productie van tin is in onderstaand schema vereenvoudigd weergegeven: 

Het tinhoudende gesteente (1) wordt fijngemalen en met water (2) in een  
grote bak (3) geroerd. De lichtste bestanddelen spoelen over de rand van de  
bak weg (4), terwijl het zwaardere tinerts op de bodem blijft. Vervolgens  
brengt men het tinerts in een reactor (5) waar cokes (6) wordt toegevoegd.  
Bij hoge temperatuur ontstaan in de reactor tin (7) en koolstofmono-oxide(8). 
 

1p  19 Van welke scheidingsmethode wordt gebruik gemaakt in de grote bak (3)? 
A adsorberen 
B bezinken 
C extraheren 
D filtreren 
 

3p  20 Uit tinerts (SnO2) wordt in de reactor (5) tin gemaakt. Het tinerts reageert daarbij met 
cokes (koolstof).  

 Geef de vergelijking van de reactie die in de reactor plaatsvindt. 
 

3p  21 Uit 6,0 ton tinhoudend gesteente haalt men 1,0 kg SnO2 dat vervolgens in de reactor 
wordt omgezet in tin.  
In een fabriek wordt per uur 500 ton tinhoudend gesteente verwerkt. 

 Bereken het aantal kg tin dat maximaal per uur in deze tinfabriek kan worden 
geproduceerd. 

 
1p  22 Tin wordt onder andere toegepast in legeringen. 

Welke van de volgende legeringen bevat tin? 
A brons 
B messing 
C zilveramalgaam 
 

�

�

�

�

�

�

�

�
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1p  23 Tin wordt ook gebruikt om blik te maken. Blik kan gemaakt worden door ijzeren 
voorwerpen onder te dompelen in gesmolten tin. 
Uit het gebruikte dompelproces kun je afleiden dat 
A ijzer een lager smeltpunt heeft dan tin. 
B ijzer en tin gelijke smeltpunten hebben. 
C ijzer een hoger smeltpunt heeft dan tin. 
 
 
COLA ALS POETSMIDDEL  
 

1p  24 Cola wordt niet alleen gedronken, het kan ook gebruikt worden als poetsmiddel. Roestige 
spijkers blinken weer na een nacht in de cola te hebben gelegen. De roest (ijzer(III)oxide) 
is dan door een reactie verdwenen. 
Wat is de formule van ijzer(III)oxide? 
A 3 FeO 
B Fe2O 
C Fe2O3 
D Fe3O 
E Fe3O2 
 

3p  25 Cola is ook in staat het oxidelaagje op een dof geworden eurocent op te lossen. Dat komt 
omdat cola zuur is. De aanwezige waterstofionen reageren daarbij bijvoorbeeld met 
koperoxide. Hierbij ontstaan koperionen en water. 

 Geef de vergelijking van de reactie tussen koperoxide en waterstofionen. 
 

1p  26 Mark wil de pH van cola bepalen. Hij heeft de keuze uit blauw lakmoespapier, 
fenolftaleïen, rood lakmoespapier en universeelindicatorpapier.  
Mark vindt dat de pH van cola 3 is. 
Waarmee heeft Mark de pH van de cola vastgesteld? 
A blauw lakmoespapier 
B fenolftaleïen 
C rood lakmoespapier 
D universeelindicatorpapier  
    

1p  27 Een andere frisdrank die ook als poetsmiddel kan worden gebruikt, is 7-up. Dit bevat ook 
zuur. Mark wil meten welk van beide frisdranken een dof geworden eurocent sneller 
schoonmaakt. Hij weet dat de concentratie van het zuur invloed heeft op de snelheid van 
een reactie. 
Mark doet in een bekerglas 10 mL cola en een dof geworden eurocent. Hij doet in een 
tweede bekerglas 10 mL 7-up en een andere eurocent die net zo dof is. Mark ontdekt dat 
de eurocent in cola sneller schoon wordt dan in 7-up. 
Welke frisdrank heeft de laagste pH en welke frisdrank heeft de meeste H+ ionen in 
10 mL? 
 
 laagste pH   de meeste H+ ionen in 10 mL 
 
A cola   cola 
B cola   7-up 
C 7-up   cola 
D 7-up   7-up 
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TIME BUSTER 
 
Time Buster is een product om waslagen van vloeren te verwijderen. Hieronder is het 
etiket van dit product weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1p  28 Bij de “stripprocedure” wordt een oplossing gebruikt van 1 : 3. Dat betekent dat aan één 

deel Time Buster drie delen water worden toegevoegd. 
Jos wil 12 liter van een oplossing van 1 : 3 maken. 
Hoeveel liter Time Buster heeft Jos nodig om 12 liter van een dergelijke oplossing te 
maken? 
A 3 
B 4 
C 8 
D 9 
 

TIME BUSTER  

Stripprocedure 
1. Gebruik een oplossing van 1 : 3. 
2. Breng de oplossing aan op de vloer. Laat 5 

minuten inwerken. Zorg ervoor dat het 
product niet opdroogt. 

3. Verwijder de oplossing. 

Afbijtprocedure met schrobmachine 
1. Bij 1 of 2 waslagen gebruikt men een 

oplossing van 1 : 10 
Bij 3 waslagen of meer gebruikt men een 
oplossing van 1 : 6 

2. Breng de oplossing aan op de vloer. Laat 5 
minuten of langer inwerken. Bewerk dan de 
vloer met de speciale schijf. 

3. Neem de oplossing op. 
Test op asfalt, linoleum en tegels het product eerst 
uit op een klein stukje van de vloer. Gebruik op 
linoleum een oplossing van maximaal 1 : 10. Dit 
product is fosfaatvrij. 

 
Schadelijk 
Schadelijk bij inademing, 
opname door de mond  
en aanraking met de huid. 
Irriterend voor de  
ademhalingswegen. 
 
Aanraking met de ogen  
en de huid vermijden. 
 
Bevat 2-Butoxyethanol 

   pH: 11,1-12,1 
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1p  29 Uit een gegeven op het etiket blijkt dat Time Buster een base is. 
   Uit welk gegeven blijkt dat? 

A aanraking met de ogen en de huid vermijden 
B dit product is fosfaatvrij 
C pH: 11,1 – 12,1 
D schadelijk bij inademing 
 

1p  30 Hoe verandert de pH als van Time Buster een oplossing van 1 : 10 wordt gemaakt? 
A de pH wordt lager 
B de pH verandert niet 
C de pH wordt hoger 
  

1p  31 Onder het kopje “Schadelijk” op het etiket staat de tekst die hoort bij een pictogram. Dat 
pictogram is weggelaten. 
Welke van onderstaande pictogrammen is weggelaten? 
 

 
A pictogram 1 
B pictogram 2 
C pictogram 3 
D pictogram 4 
  

1p  32 Om veilig met Time Buster te werken is het verstandig om bijvoorbeeld een bril en 
werkkleding te dragen. 

 Noem nog een maatregel die je kunt nemen om veilig met Time Buster te werken. 
 
 

pictogram 2pictogram 1 pictogram 3 pictogram 4
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EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 
 
 

Joost en Robbert willen een onderzoek doen aan een zakje mosterd. Op dit zakje 
vinden ze de volgend informatie: 
Inhoud: 5 gram ℮ 
Ingrediënten: natuurazijn, zout, suiker, mosterdzaad, specerijen en kruiden. 
 
Joost en Robbert besluiten om eerst de hoeveelheid mosterd in het zakje wat 
nauwkeuriger te bepalen. Ze bedenken allebei een methode: 
De methode van Joost: ”We maken een zakje open en brengen de inhoud in een 
bekerglaasje (dat van tevoren gewogen is). Om er voor te zorgen dat alles uit het 
zakje komt, spoelen we het zakje een aantal keren na met water en doen het 
spoelwater ook in het bekerglaasje. Ten slotte verwarmen we het bekerglaasje tot 
alle vloeistof verdampt is, en wegen we opnieuw. Dan kunnen we uitrekenen 
hoeveel gram mosterd in het zakje aanwezig was.” 
De methode van Robbert: ”We wegen een zakje met mosterd en maken het 
vervolgens open. We halen de mosterd eruit, en spoelen het zakje met water tot er 
geen mosterd meer in zit. Daarna laten we het zakje drogen en wegen het 
opnieuw. Dan kunnen we uitrekenen hoeveel gram mosterd in het zakje heeft 
gezeten.”
 

2p  33  Leg uit of de methode van Joost geschikt is om het aantal gram mosterd in het zakje 
te bepalen. 

 
2p  34  Leg uit of de methode van Robbert geschikt is om het aantal gram mosterd in het 

zakje te bepalen. 
 
 

Vervolgens willen Joost en Robbert het aantal gram natuurazijn in de mosterd 
bepalen. Ze brengen de mosterd, die ze uit een zakje hebben gehaald, in water. 
Ze voegen zoveel water toe tot ze 50 mL hebben gekregen. De vloeistof blijkt 
troebel te zijn. Door filtratie krijgen ze een heldere, kleurloze vloeistof. Hiervan 
nemen ze 10 mL en voegen twee druppels fenolftaleïen toe. Na het aflezen van de 
beginstand van de buret gaan ze titreren met natronloog. Tot hun verbazing wordt 
de kleurloze vloeistof na toevoeging van een aantal mL natronloog geel. Na 
toevoegen van nog een paar druppels natronloog verkleurt de fenolftaleïen. Dan 
lezen ze de eindstand van de buret af.
 

 
3p  35 Joost en Robbert vermoeden dat de verkleuring van kleurloos naar geel na het toevoegen 

van een aantal mL natronloog wordt veroorzaakt door een indicator die in de kleurloze 
vloeistof aanwezig is. Ze willen onderzoeken of dit inderdaad het geval is. 

 Beschrijf hoe Joost en Robbert dit kunnen onderzoeken. Geef daarbij aan welke 
handelingen zij moeten verrichten, welke waarnemingen zij kunnen doen en welke 
conclusie zij uit die waarnemingen kunnen trekken. 

 
1p  36 Welke kleur heeft fenolftaleïen aan het eind van de titratie? 

A blauw 
B geel 
C groen 
D roze 
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De tekeningen hieronder geven de beginstand en de eindstand van het 
natronloog in de buret aan.

 
 
1p  37 Met bovenstaande buretstanden heeft Joost uitgerekend hoeveel mL natronloog hij heeft 

toegevoegd. 
Hoeveel mL natronloog heeft Joost toegevoegd? 
A 2,5 mL 
B 2,9 mL 
C 3,1 mL 
D 3,5 mL 
 

2p  38 Bij de titratie reageert 1,0 mL natronloog met 6,0 mg azijnzuur. 
 Bereken met behulp van het antwoord van de vorige vraag het aantal mg azijnzuur in 

een zakje van de onderzochte mosterd.  
 

1p  39 Annelies wil aantonen dat het (keuken)zout dat in mosterd aanwezig is, ook in de 
kleurloze vloeistof van Joost en Robbert zit. Ze doet een beetje van de kleurloze vloeistof 
in een reageerbuis en voegt daar een oplossing van een zout aan toe. Daardoor ontstaat 
een neerslag van zilverchloride. 
Welk zout in oplossing heeft Annelies toegevoegd? 
A natriumchloride 
B natriumnitraat 
C zilverchloride 
D zilvernitraat 
 

1p  40 Als de reageerbuis met het neerslag enige tijd heeft gestaan, is de inhoud enigszins grijs 
geworden. Dit komt omdat een deel van het witte zilverchloride is ontleed. Daarbij is zilver 
ontstaan. 
Wat is de vergelijking van deze ontledingsreactie? 
A AgCl  →  Ag+  +  Cl– 
B AgCl   →  Ag +  Cl 
C AgCl2   →  Ag  +  Cl2 
D 2 AgCl  →  2 Ag +  Cl2 
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ZELFREPAREREND BETON 
 
De vragen 41 tot en met 44 gaan over het volgende tekstfragment. 
 
 

Planten en dieren herstellen hun eigen wonden. Dit heeft technici op het idee 1 

gebracht om zelfherstellende materialen te ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan 2 

is zogenoemd "zelfhelend" beton. 3 

Onderzoekster Sookie Bang mengt naast de vertrouwde ingrediënten ook de 4 

bacterie Bacillus pasteuril en wat ureum door het bouwmateriaal. Eenmaal 5 

ingegoten leidt de bacterie, door gebrek aan zuurstof, een passief bestaan. Maar 6 

wanneer er een haarscheurtje aan het oppervlak ontstaat, komt zij tot leven. 7 

Opgewekt door de binnenstromende zuurstof begint Bacillus pasteuril ureum om 8 

te zetten in ammoniak en kooldioxide. De ammoniak maakt het materiaal rond de 9 

haarscheur basisch en dat brengt de reactie op gang van calciumionen met 10 

carbonaationen waarbij calciet ontstaat. Calciet is een sterk mineraal dat al snel 11 

de haarscheur dicht. De zuurstoftoevoer raakt zo weer afgesneden en de 12 

bacterie keert terug in winterslaap om er bij het ontstaan van een nieuw 13 

haarscheurtje weer uit te ontwaken.14 

 
 naar: Intermediair 
 
 

1p  41 Betonmortel bestaat uit een mengsel van zand, grind, cement en water. Nadat het is 
uitgegoten, wordt het mengsel na enige tijd hard en is er beton ontstaan. 
Welk van de onderstaande uitspraken is juist? 
1 Het hard worden van betonmortel is een chemische reactie. 
2 Betonmortel is een suspensie. 
A geen van beide 
B alleen 1 
C alleen 2 
D zowel 1 als 2 
 

2p  42  Leid uit de beschrijving van de reactie in regel 8 en 9 af, welke atoomsoorten in een 
molecuul ureum voorkomen. 

 
2p  43 In de haarscheur ontstaat calciet (regel 11). 

 Geef de formule van calciet. 
 

2p  44 In de laatste zin staat dat de bacterie terugkeert in winterslaap om er bij het ontstaan van 
een nieuw haarscheurtje weer uit te ontwaken. 

 Is het zeker dat de bacterie na het “ontwaken uit zijn winterslaap” (regel 13 en 14) in 
staat is om een nieuw haarscheurtje te repareren? Licht je antwoord toe. 

 
 
 

einde 
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Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. 
 

 
 
 
 
Gebruik zonodig het informatieboek Binas vmbo kgt. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 Open vragen 
-  Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

-  Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte 
van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid.  
 
 
LACHGAS 

 
1p  1 Lachgas is een verbinding van stikstof en zuurstof met de formule N2O. Lachgas wordt 

onder andere gebruikt als narcosemiddel (verdovingsmiddel). 
Wat is de naam van N2O? 
A distikstofmono-oxide 
B monostikstofdioxide 
C stikstofdioxide 
D stikstofmono-oxide 
 
 

Wanneer lachgas wordt verhit, ontstaan stikstof en zuurstof volgens de hieronder 
gegeven reactievergelijking: 
 
2 N2O  →  2 N2  +  O2 
 
Ook lucht bestaat voor het overgrote deel uit stikstof en zuurstof.  
Misouk vindt in een scheikundeboek twee diagrammen waarmee zij de  
samenstelling van lucht kan vergelijken met de samenstelling van het  
gasmengsel dat bij de ontleding van lachgas ontstaat:

 
 

1p  2 Misouk houdt een gloeiende houtspaander in de lucht. Daarna brengt ze de gloeiende 
   houtspaander in het gasmengsel dat bij de ontleding van N2O ontstaat. 

Zal Misouk een verandering van het gloeien waarnemen? 
A Ja, de houtspaander zal in het gasmengsel minder sterk gloeien dan in lucht. 
B Nee, de houtspaander zal in het gasmengsel even sterk gloeien als in lucht. 
C Ja, de houtspaander zal in het gasmengsel sterker gloeien dan in lucht. 
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WATERSTOFPEROXIDE 
 

1p  3 Waterstofperoxide wordt als 30% oplossing in de handel gebracht. Op de verpakking van 
deze oplossing staat het volgende pictogram: 

 
Wat betekent dit pictogram? 
A bijtend 
B giftig 
C licht ontvlambaar 
D schadelijk 
 

2p  4 Een oplossing van waterstofperoxide (H2O2) moet in het donker bewaard worden. Onder 
invloed van licht ontleedt waterstofperoxide namelijk in water en zuurstof. 

 Geef de vergelijking van de ontledingsreactie van waterstofperoxide. 
 

1p  5 Om de ontleding van waterstofperoxide te voorkomen kan men bij het bewaren van de 
oplossing van waterstofperoxide nog een andere maatregel nemen. 

 Noem een andere maatregel waardoor een oplossing van waterstofperoxide minder 
snel ontleedt. 

 
2p  6 Waterstofperoxide reageert met een oplossing die jodide-ionen bevat. De vergelijking van 

de reactie die dan optreedt, is hieronder onvolledig weergegeven: 
 
H2O2  +  2 I–  →  2 …  +  I2  
 

 Geef de formule van het soort deeltjes dat moet worden ingevuld om de vergelijking 
volledig te maken. 

 
1p  7 In een apotheek maken ze een 3% oplossing van waterstofperoxide door de 30% 

oplossing te verdunnen met water.  
Hoeveel mL water moet aan 10 mL waterstofperoxide-oplossing van 30% worden 
toegevoegd om een 3% oplossing te verkrijgen? 
A 3 mL 
B 30 mL 
C 90 mL 
D 100 mL 
 

1p  8 De kapper gebruikt voor het blonderen (het bleken) van haar een vloeistof die 
waterstofperoxide en ammoniak bevat. 
Wat is de formule van ammoniak? 
A NH3 
B NH3

+ 
C NH4 
D NH4

+ 
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1p  9 Wat is de pH van de blondeervloeistof die bestaat uit waterstofperoxide en ammoniak?  
A kleiner dan 7 
B 7 
C groter dan 7 
 
 
HOUTKACHELS 
 
 

Een schoon-brandende houtkachel is herkenbaar aan witte rook. In een 
houtkachel of een open haard mag alleen schoon, droog en onbehandeld hout 
verbrand worden. Vijf procent van de uitstoot van koolstofmono-oxide komt van 
houtkachels en open haarden.

 
 

1p  10  Geef de formule van koolstofmono-oxide. 
 

1p  11 Twee eigenschappen van koolstofmono-oxide zijn: 
A kleurloos en brandbaar. 
B kleurloos en niet-brandbaar. 
C wit en brandbaar. 
D wit en niet-brandbaar. 
 

1p  12 Bij verbranding van hout ontstaan koolstofdioxide en water. Hieronder staan vier 
opstellingen getekend: 

 
Welke van de bovenstaande opstellingen is geschikt om zowel het ontstane water als de 
koolstofdioxide aan te tonen? 
A opstelling 1 
B opstelling 2 
C opstelling 3 
D opstelling 4 
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1p  13 Aan het branden van een houtkachel kun je zien dat de verbranding onvolledig is. 
 Noem een waarneming waaruit afgeleid kan worden dat de verbranding onvolledig is. 

 
 

Voor het goed afvoeren van de verbrandingsproducten mag er niet te veel roet en  
teer aan de binnenkant van het rookkanaal zitten. 
Het af en toe verbranden van een zogenoemd 'wonderblok' kan dit probleem 
voorkomen. Een ‘wonderblok’ bestaat uit paraffine waaraan verschillende stoffen 
zijn toegevoegd. Eén van deze stoffen is ammoniumsulfaat, dat als katalysator 
werkt bij het reinigingsproces in de schoorsteen. 

 
 

1p  14 Wat is de formule van ammoniumsulfaat? 
A NH4S 
B (NH4)2S  
C NH4S2 
D NH4SO4 
E (NH4)2SO4 
F NH4(SO4)2 
 

1p  15 Welke functie heeft ammoniumsulfaat bij het gebruik van een 'wonderblok'? 
A Het adsorbeert teer en roet in de schoorsteen. 
B Het is de brandstof in het wonderblok. 
C Het versnelt het reinigingsproces in de schoorsteen. 
 

1p  16 In een folder over verstandig gebruik van houtkachels wordt aangeraden om de kachel 
niet te gebruiken bij mist. De rook kan niet weg en blijft om het huis hangen. 
Waaruit bestaat rook? 
A een gloeiend gas 
B vaste deeltjes, fijn verdeeld in lucht  
C vaste gloeiende deeltjes 
 

3p  17 De kwaliteit van de verbranding kan worden uitgedrukt in de giftigheidindex (GI). Daarbij 
wordt eerst het aantal gram koolstofmono-oxide en het aantal gram koolstofdioxide 
bepaald die bij de verbranding ontstaan. De GI kan daarna als volgt berekend worden: 
 

GI = aantal gram koolstofmono-oxide
aantal gram koolstofdioxide

 × 100 

 
Houtkachel A heeft een GI van 2,6 
Houtkachel B heeft een GI van 6,6 

 In welke houtkachel, houtkachel A of houtkachel B, is de verbranding onvollediger? 
Licht je antwoord toe.  
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BIJENWAS 
 
Gebruik onderstaande tekst bij de beantwoording van de vragen 18, 19 en 20. 
 
 

Honing en bijenwas zijn stoffen die door een bijenvolk worden geproduceerd.  
Honing bestaat voornamelijk uit suiker en wordt door de bijen gebruikt als 
voedsel voor de bijenlarven. Van de was maken bijen honingraten. Deze raten 
zijn opgebouwd uit zeshoekige cellen. In een deel van deze cellen worden de 
larven grootgebracht; in een ander deel wordt honing opgeslagen. 
Als het bijenvolk is uitgevlogen, worden de raten uit de bijenkorf genomen en kan 
de imker (bijenhouder) met de winning van de honing en de was beginnen.  
De raten worden in een centrifuge geplaatst. Zo wordt de honing er uitgeslingerd. 
Na deze behandeling bevinden zich in de cellen nog honingresten en resten van 
bijenlarven. De was wordt op de volgende manier verkregen. De imker doet de 
raten in een katoenen zak. Vervolgens brengt hij deze zak in een bak met kokend 
heet water en verzwaart hij de zak met stenen. Door de temperatuur van het 
water smelt de was en lost de achtergebleven honing op in water. De vloeibare 
was dringt dan door de zak heen en komt boven drijven. Als na enige tijd de 
temperatuur van het water gedaald is, stolt de was. Dan kan de imker de vaste 
brokken was uit het water halen.  
Van de bijenwas maakt men boenwas en kaarsen; honing dient als broodbeleg. 
 

 
2p  18 Uit de gegevens in de tekst kun je een aantal eigenschappen van bijenwas afleiden. 

 Noem drie eigenschappen van bijenwas die je uit de tekst kunt afleiden. 
 

1p  19 Hoe komt het dat er in de afgekoelde was geen honing aanwezig is? 
A er was geen honing in de cellen 
B de honing is in de zak achtergebleven 
C de honing is in het water opgelost 
D de honing is naar de bodem gezakt 
 

1p  20 De scheiding van larvenresten en vloeibare bijenwas berust op het verschil in 
A adsorptievermogen. 
B deeltjesgrootte. 
C kookpunt. 
D oplosbaarheid. 
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Jorrit wil bepalen of bijenwas een zuivere stof of een mengsel is. Hij doet een 
brokje was samen met een thermometer in een bekerglas. Hij verwarmt het 
bekerglas en leest om de minuut de temperatuur af. Hij zet zijn resultaten uit in 
een diagram. Dat ziet er als volgt uit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord de vragen 21 en 22 aan de hand van bovenstaand diagram. 
 

1p  21 Welke conclusie volgt uit het diagram van Jorrit? 
A Bijenwas is een mengsel, omdat het een smeltpunt heeft. 
B Bijenwas is een mengsel, omdat het een smelttraject heeft. 
C Bijenwas is een zuivere stof, omdat het een smeltpunt heeft. 
D Bijenwas is een zuivere stof, omdat het een smelttraject heeft. 
 

1p  22 Vanaf welke temperatuur in °C is alle bijenwas gesmolten? 
A 6 
B 11 
C 15 
D 55 
E 65 
F 100 
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'GASBOMMETJE'  
 
 

Stanley, die in Hollywood woont, ontdekt tijdens het surfen op internet een 
Amerikaanse website, waarop het volgende experiment beschreven wordt: 
"Met 'baking soda' en azijn kun je een plastic zak laten ploffen." 
'Baking soda' is natriumwaterstofcarbonaat (NaHCO3).  
 

Benodigdheden: 
water, kopje, plastic zakje, papieren zakdoekje, 1½ eetlepel baking soda en azijn 
 
Werkwijze: 
- doe 1½ eetlepel baking soda in het papieren zakdoekje  
- vouw vervolgens het papieren zakdoekje verschillende keren dubbel 
- doe in het plastic zakje een ½ kopje azijn  
- voeg ¼ kopje warm water toe 
- laat het papieren zakdoekje met baking soda in het plastic zakje met azijn 
  vallen  
- sluit het plastic zakje snel af 
- schud het plastic zakje met inhoud een beetje 
- leg het plastic zakje in de gootsteen en ga een stap achteruit 
 

Stanley voert het experiment uit en ziet dat het plastic zakje bol wordt en  
vervolgens ploft. In het plastic zakje vindt de volgende reactie plaats:  
 
HCO3

–  +  H+  →  H2O  +  CO2

 
 

1p  23 Wat is de base in bovenstaande reactievergelijking? 
A HCO3

– 
B H+ 
C H2O 
D CO2 
 

1p  24 Er moet zo min mogelijk gas ontstaan vóórdat het plastic zakje is afgesloten. In de 
werkwijze van het proefje wordt een handeling genoemd die het starten van de reactie 
vertraagt. 
Welke handeling die in de werkwijze wordt genoemd, vertraagt de start van de reactie? 
A het dubbelvouwen van het papieren zakdoekje 
B het leggen van het zakje in de gootsteen 
C het toevoegen van warm water 
D het schudden van het plastic zakje met inhoud 
 

3p  25 Er wordt 1½ eetlepel 'baking soda' toegevoegd. Dat is 15 gram. Uit 0,35 gram baking 
soda ontstaat 0,10 liter CO2. De inhoud van het plastic zakje is 800 mL. 

 Laat door een berekening zien dat uit 15 gram baking soda genoeg CO2 ontstaat om 
het plastic zakje op te blazen. 
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1p  26 Als laatste staat in de werkwijze dat je een stap achteruit moet gaan tijdens de uitvoering 
van het proefje. Ook is het verstandig je kleren te beschermen tegen spetters door een 
oude jas aan te doen. Daarnaast kun je nog een veiligheidsmaatregel nemen. 

 Noem nog een andere veiligheidsmaatregel die je bij deze proef kunt nemen. 
 

2p  27 Stanley vindt het experiment zo leuk dat hij een e-mailtje stuurt naar zijn vriend Wouter in 
Utrecht. Wouter wil het experiment ook uitvoeren. 
Wouter verzamelt alle benodigdheden om het proefje uit te voeren. Alleen blijkt hij 
nergens baking soda te kunnen kopen. 

 Kan Wouter voor dit experiment in plaats van baking soda ook soda (Na2CO3) 
gebruiken? Licht je antwoord toe. 

 
 
STICHTING 'TREES FOR TRAVEL' 
 

3p  28 Een aantal mensen maakt zich zorgen over het toenemend vliegverkeer. Een vliegtuig 
verbruikt een grote hoeveelheid kerosine als brandstof. 

 Geef de vergelijking van de volledige verbranding van kerosine. Gebruik als formule 
voor kerosine C15H32. 

 
1p  29 In veel landen heeft men een programma opgesteld om de uitstoot van koolstofdioxide te 

beperken, omdat (teveel) koolstofdioxide niet goed is voor het milieu. 
Welk milieuprobleem wordt vooral veroorzaakt door koolstofdioxide? 
A aantasting van de ozonlaag 
B ontstaan van zure regen 
C versterking van het broeikaseffect 
 

2p  30 Wie zich zorgen maakt over de grote hoeveelheid koolstofdioxide die tijdens een vliegreis 
vrijkomt, kan terecht bij 'Trees for travel'. Bij deze stichting kun je certificaten kopen. Die 
certificaten garanderen dat met het ontvangen geld nieuwe bomen worden geplant. Een 
certificaat kost bijna zeventien euro. Bij een vliegreis in Europa zou je dan één certificaat 
moeten kopen en voor een vliegreis buiten Europa maximaal drie certificaten. Het kopen 
van certificaten is niet verplicht.  
In een klas wordt een discussie gehouden of het kopen van certificaten verplicht moet 
worden. Er blijken zowel voor- als tegenstanders te zijn.   

 Geef een argument van een voorstander en een argument van een tegenstander. 
Noteer je antwoord als volgt:  

 Een argument van een voorstander: ... 
 Een argument van een tegenstander: ...  
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ZINK 
 
 

In een encyclopedie staat over de bereiding van zink onder ander het volgende: 1 

Zink is een metaal met een smeltpunt van 420 oC en een kookpunt van 907 oC. 2 

Zink is een van de meest op aarde voorkomende en meest toegepaste metalen; 3 

de aardkorst bevat naar schatting 100 g zink per ton (=1000 kg). Het 4 

voornaamste erts is sfaleriet (voornamelijk ZnS). Dit erts bevat kleine 5 

hoeveelheden lood, mangaan, ijzer, koper, cadmium en germanium. Een 6 

nevenproduct van de zinkwinning is zwavelzuur. 7 

De bereiding van het zinkmetaal bestaat uit een aantal opeenvolgende stappen. 8 

Allereerst wordt het sfaleriet gemalen. Vervolgens wordt dit door roosten (een 9 

reactie met zuurstof) omgezet in zinkoxide. Uit zinkoxide kan op verschillende 10 

manieren het metaal zink worden verkregen. 11 

Bij het thermische procédé laat men het zinkoxide bij hoge temperatuur reageren 12 

met koolstof. Daarbij ontstaan koolstofmono-oxide en zink. Door de hoge 13 

temperatuur is het zink in de gasfase. De zinkdamp wordt naar een kouder 14 

gedeelte geleid, waar het vloeibaar wordt. Het vloeibare zink wordt eens per 15 

etmaal afgetapt en in blokken gegoten. Het verkregen vaste zink is niet helemaal 16 

zuiver: het bestaat voor ongeveer 1,2 massaprocent uit andere metalen. 17 

Het meeste zink wordt verkregen met de elektrolytische methode. Daarbij laat 18 

men zinkoxide reageren met verdund zuur. De ontstane oplossing, die zinkionen 19 

bevat, wordt geëlektrolyseerd. De zinkionen reageren bij de negatieve elektrode: 20 

er ontstaat zeer zuiver zink. Bij de positieve elektrode ontstaan waterstofionen en 21 

zuurstof.22 

 
 
Maak bij de beantwoording van de vragen 31 tot en met 42 zonodig gebruik van 
bovenstaande tekst. 
 

1p  31 Wat is het massapercentage zink in de aardkorst? 
A 100 % 
B 10% 
C 1,0 % 
D 0,10 % 
E 0,010% 
F 0,0010% 
 

1p  32  Geef de chemische naam voor de stof waaruit sfaleriet (regel 5) voornamelijk bestaat. 
 

1p  33 De symbolen van twee elementen die in kleine hoeveelheden in sfaleriet voorkomen,  
   zijn 

A Ca en Ma. 
B Ca en Mn. 
C Cd en Ma. 
D Cd en Mn. 
 

1p  34 Gemalen sfaleriet reageert bij het roosten (regel 9) sneller dan niet-gemalen sfaleriet. 
Dit komt omdat door het malen 
A de verdelingsgraad groter wordt. 
B de verdelingsgraad kleiner wordt. 
C meer sfaleriet ontstaat. 
D minder sfaleriet ontstaat. 
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1p  35 Het roosten van sfaleriet kan als volgt in een blokschema worden weergegeven:   

 
Welke formules moeten bij 1, 2, 3 en 4 in bovenstaand blokschema staan? 
 
 bij 1 bij 2 bij 3 bij 4 
A  ZnO O2 SO2 ZnS 
B ZnO SO2 O2 ZnS 
C ZnS O2 SO2 ZnO 
D ZnS SO2 O2 ZnO 
 

2p  36  Geef de vergelijking van de reactie die beschreven is in de regels 12 en 13. 
 

1p  37 Bij welke temperatuur vindt het thermische procédé plaats? 
A lager dan 420 oC 
B tussen 420 oC en 907 oC 
C hoger dan 907 oC 
 

1p  38 Welke twee fase-overgangen worden in de regels 14, 15 en 16 beschreven? 
A condenseren en smelten 
B condenseren en stollen 
C verdampen en smelten 
D verdampen en stollen 
 

1p  39 Het product dat bij het thermische procédé wordt verkregen, is een mengsel van metalen. 
Hoe wordt een mengsel van metalen genoemd? 
A emulsie 
B legering 
C oplossing 
D suspensie 
 

3p  40  Geef de vergelijking van de reactie die beschreven staat in regel 19. 
 

1p  41  Waarom ontstaat er bij de elektrolytische methode zink aan de negatieve elektrode en 
niet aan de positieve elektrode? 

 
1p  42 Wat gebeurt er tijdens de elektrolyse met de pH van de oplossing in de buurt van de 

positieve elektrode? 
A De pH wordt kleiner. 
B De pH verandert niet. 
C De pH wordt groter. 
 

1 4

2

3

Pagina: 501Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300030-585-540o 12 ga naar de volgende pagina 

EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 
 
 

Sommige voedingsmiddelen worden in glazen potten verkocht. Vaak is aan het 
voedingsmiddel een aantal stoffen toegevoegd die er voor zorgen dat het 
voedingsmiddel minder snel bederft. Op het etiket moet aangegeven zijn wat de 
inhoud van de glazen pot is. 
Op het etiket van een potje olijven staat: 
 
Ingrediënten: olijven, water, zout, melkzuur (E270), E300 en E330. 
 
Pieter haalt de olijven uit het potje. Er blijft dan 180 mL van een oplossing  
(oplossing A) achter. Met oplossing A doet Pieter een aantal proeven.

 
 

1p  43 Pieter wil aantonen dat in oplossing A zout (NaCl) aanwezig is. Hij neemt een beetje van 
de oplossing en voegt zilvernitraatoplossing toe. Er ontstaat een neerslag. 
Welke van de volgende vergelijkingen geeft de reactie tussen opgelost natriumchloride en 
een zilvernitraatoplossing juist weer? 
A Ag   +  Cl   →  AgCl 
B Ag  +  Cl2  →  AgCl2 
C Ag+  +  Cl–   →  AgCl 
D Ag2+  +  2 Cl–  →  AgCl2 
 

2p  44 Marlies merkt op dat ook melkzuur een neerslag zou kunnen geven met zilvernitraat. 
 Beschrijf een experiment dat Pieter kan doen om vast te stellen of melkzuur ook een 

neerslag met zilvernitraat geeft. Noem daarbij de handelingen die Pieter moet 
verrichten en de waarnemingen die hij moet doen. 

 
 

Vervolgens wil Pieter bepalen hoeveel melkzuur aanwezig is. Hij brengt 10,0 mL 
van oplossing A in een erlenmeyer en voegt enkele druppels fenolftaleïen als 
indicator toe. Pieter vult vervolgens een buret met natronloog en leest de 
beginstand af: deze is 8,4 mL. Na toevoegen van 5,7 mL natronloog is de indicator 
net verkleurd. 
Uit een andere bepaling weet Pieter dat 1,0 mL van de gebruikte natronloog 
precies reageert met 9,0 mg melkzuur.

 
 

1p  45 Welke kleur heeft de indicator bij het eindpunt van de titratie? 
A blauw 
B geel 
C groen 
D roze 
 

1p  46 Wat is de notatie van natronloog? 
A NaOH (aq) 
B NaOH(l) 
C Na+(aq)  +  OH–(aq) 
D Na+(l)  +  OH–(l) 
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1p  47 In welke van onderstaande tekeningen is de eindstand van de buret met natronloog 

weergegeven?  

 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
D tekening 4 
 

3p  48  Bereken met behulp van de titratiegegevens het aantal gram melkzuur dat in de  
    180 mL van oplossing A aanwezig is. 

 
1p  49 Pieter heeft bij zijn berekening geen rekening gehouden met de stoffen die aangeduid zijn 

als E300 en E330. Door de aanwezigheid van deze stoffen is de werkelijke hoeveelheid 
melkzuur in 180 mL van oplossing A 
A kleiner dan de uitkomst van de vorige vraag. 
B even groot als de uitkomst van de vorige vraag. 
C groter dan de uitkomst van de vorige vraag. 
 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

tekening 1 tekening 2

10

11

12

13

14

15

tekening 3 tekening 4

10

11

12

13

14

15

einde 
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Tijdvak 1
Woensdag 29 mei

13.30–15.30 uur

Examen  VBO-MAVO-D 

Voorbereidend 
Beroeps 
Onderwijs 
 
Middelbaar 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
Als bij een open vraag een verklaring, 
uitleg, berekening of afleiding gevraagd 
wordt, worden aan het antwoord meestal 
geen punten toegekend als deze verklaring, 
uitleg, berekening of afleiding ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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Bij de beantwoording van alle vragen mag van onderstaande gegevens gebruik worden 
gemaakt. 
 
Periodiek systeem, de eerste 20 elementen 
 

gegevens 

Groep

Periode

Afgeronde Oplosbaarheid van zouten in water
atoommassa’s

g = goed oplosbaar
m = matig oplosbaar
s = slecht oplosbaar
– = bestaat niet of reageert met water

1 2 13 14 15 16 17 18

1 H He
1  

2 Li Be B C N O F Ne
3 4 5 6 7 8 9 10

3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
11 12 13 14 15 16 17 18

4 K Ca
19 20

Atoom-
massa
(u)

Ag 107,9
Al 27,0
Ar 39,9
Ba 137,3
Br 79,9
C 12,0
Ca 40,1
Cl 35,5
Cr 52,0
Cu 63,5
F 19,0
Fe 55,8
H 1,0
He 4,0
Hg 200,6
I 126,9
K 39,1
Mg 24,3
N 14,0
Na 23,0
Ne 20,2
O 16,0
P 31,0
Pb 207,2
S 32,1
Si 28,1
Sn 118,7
Zn 65,4

OH- O2- Cl- Br- I- S2- NO3
- CO3

2- SO4
2- PO4

3-

Ag+ – s s s s s g s m s

Al3+ s s g g g – g – g s

Ba2+ g – g g g m g s s s

Ca2+ m – g g g m g s m s

Cu2+ s s g g – s g s g s

Fe2+ s s g g g s g s g s

Fe3+ s s g g – s g – g s

Hg2+ – s g m s s g s – s

K+ g – g g g g g g g g

Mg2+ s s g g g s g s g s

Na+ g – g g g g g g g g

NH4
+ – – g g g – g – g –

Pb2+ s s m m s s g s s s

Sn2+ s s g g g s – – g s

Zn2+ s s g g g s g s g s

2
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Magnesium 
 
 
Van magnesium komen in de natuur drie isotopen voor. 
 

2p 1  Uit hoeveel protonen en hoeveel neutronen bestaat de kern van een magnesiumisotoop met 
een atoommassa van 26 u? 

A 12 protonen en 14 neutronen 
B 13 protonen en 13 neutronen 
C 14 protonen en 12 neutronen 

 
Er zijn isotopen met atoommassa 24 u (Mg-24), 25 u (Mg-25) en 26 u (Mg-26). 
De gemiddelde atoommassa van magnesium is 24,3 u. 
 

2p 2  Welk isotoop van magnesium komt in de natuur het meest voor? 
A Mg-24 
B Mg-25 
C Mg-26 

 
Wanneer magnesium wordt verbrand, ontstaat een fel wit licht, witte rook en een 
hoeveelheid wit poeder. De witte rook en het witte poeder zijn beide magnesiumoxide. De 
vergelijking van de reactie is: 
 
2 Mg  +  O2  →  2 MgO 
 

2p 3  Geef de toestandsaanduiding (s, g, l of aq) van de stoffen in bovenstaande reactie. 
Noteer je antwoord als volgt: 
Mg  heeft toestandsaanduiding: ... 
O2  heeft toestandsaanduiding: ... 
MgO (rook) heeft toestandsaanduiding: ... 
MgO (poeder) heeft toestandsaanduiding: ... 
 

2p 4  Welke van de onderstaande uitspraken over magnesiumoxide is juist? 
1 Magnesiumoxide is goed oplosbaar in water. 
2 Magnesiumoxide is een zout. 

A geen van beide 
B alleen 1 
C alleen 2 
D zowel 1 als 2 

 
De rook die bij de verbranding van magnesium ontstaat, is magnesiumoxide. Deze rook is 
schadelijk voor de gezondheid. Een concentratie van 10 mg magnesiumoxide per m3 is 
maximaal toegestaan. 
Een practicum lokaal heeft een inhoud van 300 m3. 
 

2p 5  Bereken hoeveel gram magnesiumoxide maximaal in de lucht van dit practicumlokaal is 
toegestaan. 

3p 6  Bereken hoeveel gram magnesium maximaal in dit lokaal verbrand mag worden. Neem 
hierbij aan dat de helft van het magnesium dat verbrand wordt, als magnesiumoxide in de 
lucht terechtkomt. 
 
Brandend magnesium is zeer heet. Daardoor reageert een klein deel van het magnesium met 
de stikstof in de lucht. Daarbij ontstaat magnesiumnitride (Mg3N2). 
 

2p 7  Geef de vergelijking van deze reactie. 
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Eigen experimenteel onderzoek 
 
 
Flip en Tiene willen een eigen experimenteel onderzoek doen. Het doel van hun onderzoek 
is om antwoord te krijgen op de volgende onderzoeksvraag: 

 
Hebben vruchtensappen die zuur smaken een lagere pH dan vruchtensappen die niet zuur 
smaken? 

 
Ze nemen de volgende vruchten: appel, citroen, mandarijn en sinaasappel. Ze persen de 
sappen uit de vruchten. De sappen zijn troebele mengsels van water, opgeloste stoffen en 
vaste stoffen. 
 

1p 8  Hoe noemt men een troebel mengsel van water en vaste stoffen? 
 
Om heldere sappen te krijgen worden de vruchtensappen gefiltreerd. Daarvoor gebruiken 
Flip en Tiene een trechter met filtreerpapier op een erlenmeyer. 
 

2p 9  Maak een doorsneetekening van een opstelling die bestaat uit een erlenmeyer en een 
trechter met filtreerpapier. Geef daarbij aan waar het filtraat komt. 
 
Nadat de stoffen gefiltreerd zijn, willen Flip en Tiene weten hoe zuur de oplossingen zijn. 
Zij gaan de pH van de gefiltreerde vruchtensappen bepalen. Uit het onderzoek blijkt dat 
zowel het sap van een mandarijn als van een sinaasappel een pH van 4 heeft, dat het sap van 
een citroen een pH van 3 heeft en het sap van een appel een pH van 5. 
 

2p 10  Welk van de volgende middelen hebben de leerlingen gebruikt om de pH-waarden te 
bepalen? 

A fenolftaleïen-oplossing 
B rood en blauw lakmoespapier 
C stroomgeleidingsmeter 
D universeelindicatorpapier 

 
Vervolgens vroegen de beide leerlingen aan een aantal medeleerlingen om de sappen te 
proeven en een oordeel te geven over de smaak. Ze kregen het volgende resultaat: 
smaak appelsap : niet zuur / niet zoet 
smaak citroensap : zeer zuur 
smaak mandarijnsap : zoet 
smaak sinaasappelsap : zuur 
 
Bij het schrijven van hun verslag zetten Flip en Tiene de resultaten van de bepaling van de 
pH en het onderzoek van de smaak in één tabel. Daarbij maken zij gebruik van de volgende 
aanduidingen voor de smaak: 
– = zuur ± = niet zuur / niet zoet + = zoet 
– – = zeer zuur   + + = zeer zoet 
 

3p 11  Zet de resultaten van de pH-bepaling en het smaakonderzoek in één tabel. Gebruik daarbij 
bovenstaande aanduidingen voor de smaak. 
 
Uit de gegevens van de metingen trekken Flip en Tiene een conclusie die antwoord geeft op 
de onderzoeksvraag. 
 

2p 12  Welke van de onderstaande conclusies is een juist antwoord op de onderzoeksvraag? 
A Alle onderzochte vruchtensappen hebben een pH-waarde tussen 2 en 6. 
B Alle onderzochte vruchtensappen smaken zuur. 
C Vruchtensappen die zuurder smaken, hebben niet altijd een lagere pH dan vruchtensappen 

die minder zuur smaken. 
D Vruchtensappen die zuurder smaken, hebben altijd een lagere pH dan vruchtensappen die 

minder zuur smaken. 
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Fosfor 
 
 
Menselijke en dierlijke botten bestaan voor een groot deel uit Ca3(PO4)2. Fosfor werd 
vroeger gemaakt uit de as van beenderen. Deze ’beenderas’ werd vermengd met zand (SiO2) 
en koolstof en in een oven verhit. Er ontstond dan fosfordamp, koolstofmono-oxide en een 
zout. 
In de volgende reactievergelijking is de formule van dit zout weggelaten; de coëfficiënten 
in de vergelijking zijn juist. 
 
Ca3(PO4)2  +  3 SiO2  +  5 C  →  2 P  +  5 CO  +  3 … 
 

2p 13  Wat is de formule die is weggelaten? 
A CaO 
B CaSiO 
C CaSiO2 
D CaSiO3 

 
Fosfor is een stof die onder andere in de Tweede Wereldoorlog in bommen werd toegepast.  
Niet-ontplofte bommen op de bodem van de Noordzee kunnen nog steeds tot ongelukken 
leiden, bijvoorbeeld als stukjes fosfor uit die bommen op het strand aanspoelen. 
 
 

Man gewond door fosfor in broekzak 
 
OOSTBURG, 15 JUNI Zaterdag liep een uit het Duitse Bochum afkomstige man 
derdegraads brandwonden op toen een stukje fosfor in zijn broekzak vlam vatte. De 
man was volgens een woordvoerder van de politie stenen aan het zoeken in de 
branding. Hij merkte niet dat tussen de stenen een stukje fosfor zat. De verzamelde 
spullen stopte hij in zijn broekzak. Onder water kan fosfor geen kwaad. Als het 
opdroogt en op een bepaalde temperatuur komt, ontvlamt het spontaan. Het blijft 
doorbranden zolang het niet terug onder water wordt gestopt. Volgens de politie kan 
het stukje fosfor afkomstig zijn van een bom uit de Tweede Wereldoorlog.  

 
  naar: NRC Handelsblad 
 

1p 14  Geef de formule van de stof waarmee het stukje fosfor bij verbranding reageert. 
 
Fosfor komt in twee vormen voor: witte fosfor en rode fosfor. Hieronder staan enkele 
eigenschappen van beide vormen: 
 

witte fosfor rode fosfor 
smelt bij 44°C smelt bij 590°C onder hoge druk 
ontbrandingstemperatuur 30°C ontbrandingstemperatuur 260°C 
geeft licht in het donker geeft geen licht in het donker 
zeer giftig niet giftig 

 
2p 15  Heeft de man op het strand witte of rode fosfor gevonden? Geef een verklaring voor je 

antwoord. 
 
Als je een stukje fosfor op het strand vindt, kun je dat naar het politiebureau brengen. 
Uit tekstfragment 1 blijkt dat het niet veilig is om zo’n stukje fosfor in je broekzak te 
stoppen.  
 

2p 16  Beschrijf een manier om zo’n stukje fosfor veilig te vervoeren en leg uit waarom de fosfor 
bij jouw manier van vervoeren niet in brand vliegt. 
 
 
 

tekst-

fragment 1 
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oplossen

indampen smelten elektrolyse

Cl2

MgCl2(s) MgCl2(s)

Mg
CBA

water

Magnesiumfabriek 
 
 

Mogelijk eerste Nederlandse magnesiumfabriek in Delfzijl 
 

Groningen wil aansluiting op etheeninfrastructuur. 1 

De provincie Groningen is rijk aan magnesiumchloride. Het magnesiumchloride is in grote 2 

hoeveelheden en in zuivere vorm aanwezig in diepe grondlagen nabij Veendam. Men wil hieruit 3 

magnesium gaan produceren. Een werkgroep gaat uitzoeken of de bouw van een fabriek in 4 

Delfzijl haalbaar is. Het grootste probleem is het vinden van een bestemming voor het chloor dat 5 

bij de elektrolyse van het magnesiumzout ontstaat. Hiervoor is maar één optie: het omzetten van 6 

etheen in ethyleendichloride. Ethyleendichloride is een grondstof voor kunststoffen. Om de 7 

etheen aan te voeren moet een pijpleiding aangelegd worden. 8 

Momenteel haalt het bedrijf Nedmag Industries jaarlijks 200 miljoen kg magnesiumchloride uit de 9 

mijnen onder Veendam. Er wordt heet water in de bodem gespoten, waarin het 10 

magnesiumchloride oplost. De magnesiumchloride-oplossing wordt opgepompt en ingedampt. 11 

Vervolgens smelt men het vaste magnesiumchloride, waarna het geëlektrolyseerd wordt. Op 12 

deze manier kan uit de 200 miljoen kg magnesiumchloride ongeveer 50 miljoen kg magnesium 13 

worden geproduceerd. 14 

 
naar: Technisch Weekblad  

 
Men kan het productieproces van magnesium uit magnesiumchloride schematisch 
weergeven in een blokschema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de letters A, B en C in het blokschema kunnen de volgende notaties staan: 
 
MgCl2 (s) 
MgCl2 (l) 
Mg2+ (aq) en Cl– (aq) 
 

2p 17  Welke van de bovenstaande formules moet bij welke letter worden ingevuld? 
Noteer je antwoord als volgt:  
A = … 
B = … 
C = … 
 

2p 18  Welke van de volgende vergelijkingen geeft het proces weer dat tijdens de elektrolyse aan 
de positieve elektrode optreedt? 

A 2 Cl–  +  2 e–  →  Cl2 
B 2 Cl–              →  Cl2  +  2 e– 
C Mg2+  +  2 e–  →  Mg 
D Mg2+              →  Mg  +  2 e– 

 

blokschema 

tekst-

fragment 2 
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De volledige elektrolyse kan worden weergegeven met de volgende reactievergelijking: 
 
MgCl2  →  Mg  +  Cl2 
 

3p 19  Laat door middel van een berekening zien dat het klopt wat in de regels 13 en 14 van 
tekstfragment 2 staat. 
 
Het chloor dat ontstaat, laat men reageren met etheen. De volgende vergelijking geeft deze 
reactie weer. 
 
C2H4  +  Cl2  →  C2H4Cl2 
 
De stof die bij deze reactie ontstaat, wordt in tekstfragment 2 ethyleendichloride genoemd. 
Deze naam is niet juist. 
 

2p 20  Geef de juiste naam van de stof die ontstaat bij de reactie van etheen met chloor. 
 
 
 
Subscript 
 
 
In een krantenartikel stond een aanwijzing hoe je met het computerprogramma Word 
gemakkelijk in scheikundige formules de cijfers kleiner en lager op de regel (subscript) 
kunt typen. Het artikel bevat een aantal scheikundige onjuistheden in de eerste vier regels. 
 

Word: subscript 
 
Als je terugdenkt aan de scheikundelessen tijdens je middelbareschooltijd, herinner je je 1 

misschien wel dat formules van scheikundige verbindingen vaak getallen in subscript hebben die 2 

het aantal moleculen aangeven. Een voorbeeld dat onmiddellijk in je gedachten opkomt, is 3 

waarschijnlijk H de scheikundige naam voor water.  4 

De 2 staat dus kleiner geschreven dan de letters. 5 

In Word kun je dat heel gemakkelijk doen. Als je bijvoorbeeld H2O wilt schrijven, dan typ je de H 6 

gewoon. Daarna gebruik je de toetscombinatie Ctrl + gelijkteken (=). Nu kun je de 2 intypen. Je 7 

gebruikt dezelfde toetscombinatie om terug te gaan.8 

 
naar: Spits 
 

3p 21  Schrijf een stukje tekst dat scheikundig juist is en dat regel 1 tot en met 4 van het 
bovenstaande krantenartikel kan vervangen. Neem daartoe zoveel als mogelijk is van regel 1 
tot en met 4 over, maar verbeter alle scheikundige onjuistheden. 
 
 
 
Neerslag 
 
 
Een leerling voegt een oplossing van een zout toe aan een oplossing van zwavelzuur. 
Daardoor ontstaat een neerslag. 
 

2p 22  Welk van de onderstaande zouten kan zijn oplossing bevat hebben? 
A bariumcarbonaat 
B bariumhydroxide 
C zinkcarbonaat 
D zinkhydroxide 

 

kranten-

artikel 
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naar riool

slijpsel

Tandarts-chemie  
 
 
In de mond van de mens vindt een aantal chemische reacties plaats. Zetmeel wordt er met 
behulp van enzymen omgezet in glucose. Vervolgens wordt de glucose door bacteriën 
omgezet in melkzuur. Dit melkzuur kan de buitenste tandlaag, het glazuur, aantasten.  
Tandglazuur bestaat uit de stof calciumapatiet. Calciumapatiet is opgebouwd uit 
calciumionen (Ca2+), fosfaationen (PO4

3–) en hydroxide-ionen (OH–).  
Calciumapatiet kan worden weergegeven met de formule Ca5(PO4)xOH. 
 

2p 23  Welk getal stelt x voor in de formule van calciumapatiet? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 

 
Het melkzuur onttrekt hydroxide-ionen aan het glazuur waardoor het glazuur verzwakt. Als 
dit langdurig gebeurt, ontstaat een gaatje in het glazuur. Dit gaatje moet gedicht worden met 
een vulling. Een veelgebruikte vulling is de zilveramalgaamvulling. 
 

2p 24  Welk element wordt aangeduid met ’amalgaam’? 
A kwik 
B lood 
C tin 
D zink 

 
Wanneer de tandarts een zilveramalgaamvulling moet vervangen, vermaalt hij met een boor 
de oude vulling. 
Het is beter dat het materiaal van de oude vulling niet in het afvalwater terechtkomt. 
Tandartsen hebben daarom een amalgaamafscheider. Het materiaal van de oude vullingen 
blijft in het apparaat achter. De vloeistof wordt via het riool afgevoerd. 
Hieronder staat een schematische doorsnede van een amalgaamafscheider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p 25  Welke scheidingsmethode wordt toegepast in een amalgaamafscheider? 
A adsorberen 
B bezinken 
C extraheren 
D filtreren 

 
Als een vulling niet goed aansluit in de tand kan hij gaan lekken. Onder de vulling kunnen 
bacteriën komen die weer melkzuur produceren, wat de tand verder kan aantasten. 
Een nieuwe uitvinding is een witte vulling met een genezend effect. Als een bacterie onder 
zo’n vulling melkzuur produceert, geeft de vulling hydroxide-ionen af. Deze hydroxide-ionen 
reageren met de waterstofionen van het melkzuur. 
 

2p 26  Geef de vergelijking van de reactie tussen de hydroxide-ionen en de waterstofionen. 
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Korstmossen en luchtvervuiling 
 
 
Korstmossen zijn grauwgroene organismen die vrijwel overal kunnen groeien. 
Ze bestaan uit schimmels en groene plantjes, die met elkaar samenleven.  
Twee reacties spelen een voorname rol in een korstmos: 
 
reactie A (alleen overdag) 6 CO2  +  6 H2O  →  C6H12O6  +  6 O2 
reactie B (overdag en ’s nachts) C6H12O6  +  6 O2  →  6 CO2 + 6 H2O 
 

2p 27  Welke van de reacties A en B is een verbrandingsreactie en welke is de fotosynthesereactie? 
 
verbrandingsreactie fotosynthesereactie 
 

A geen van beide reactie A 
B geen van beide reactie B 
C reactie A geen van beide 
D reactie B geen van beide 
E reactie A reactie B 
F reactie B reactie A 

 
Bepaalde korstmossen verdwijnen als gevolg van luchtverontreiniging. Ze zijn gevoelig voor 
de zuren die gevormd worden uit stikstofdioxide en zwaveldioxide. 
 

2p 28  Welk van de volgende zuren kan ontstaan uit stikstofdioxide? 
A fosforzuur 
B koolzuur 
C salpeterzuur 
D zoutzuur 

 
Zwaveldioxide kan in de lucht worden omgezet in zwavelzuur. 
 

1p 29  Geef de formule van zwavelzuur. 
 
De korstmossoort ”Squamarina” groeit het best bij een pH van ongeveer 9. 
 

2p 30  Waar hebben we de meeste kans om Squamarina aan te treffen? 
A in een basische omgeving 
B in een neutrale omgeving 
C in een zure omgeving 

 
Sommige korstmossen zullen verdwijnen als er regelmatig zure regen valt in hun leefgebied.  
We willen de korstmossoort Squamarina vergelijken met de korstmossoort Calicium. De soort 
Calicium leeft op oude eikenbomen waarvan de schors een pH van 4 heeft. 
 

2p 31  Welke van de korstmossoorten Calicium en Squamarina zal het snelst verdwijnen bij zure 
regen? 

A Ze hebben geen van beide last van zure regen. 
B Calicium verdwijnt het snelst. 
C Squamarina verdwijnt het snelst. 
D Ze verdwijnen alle twee even snel. 
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Onderzoekers van korstmossen kunnen aan het wel of niet aanwezig zijn van bepaalde 
korstmossen zien hoe zuur de leefomgeving is. Ze kunnen zodoende verzuring door 
luchtverontreiniging aantonen. 
 

2p 32  De onderzoekers gebruiken de korstmossen als een soort 
A emulgator. 
B indicator. 
C katalysator. 
D reactor. 

 
 
 
Leven in de diepzee 
 
 
In heetwaterbronnen op de oceaanbodem spelen zich chemische reacties af die mogelijk een 
rol hebben gespeeld bij het ontstaan van leven op aarde, miljarden jaren geleden.  
Amerikaanse onderzoekers hebben experimenten gedaan waarbij ze de omstandigheden op de 
zeebodem hebben nagebootst. Bij hun proeven gebruikten ze gouden kokertjes. In die 
kokertjes deden ze ijzer, stikstofgas en water. Daarna werden de kokertjes met enorme kracht 
in elkaar gedrukt. 
De onderzoekers gebruikten kokertjes van goud, omdat het materiaal van de kokertjes niet 
met de stoffen in de kokertjes mocht reageren. 
 

2p 33  Welke van de onderstaande uitspraken over het goud van de kokertjes is juist? 
1 Goud is een edel metaal en reageert daarom niet met de stoffen in het kokertje. 
2 Goud vormt een oxidehuidje en reageert daarom niet met de stoffen in het kokertje. 

A geen van beide 
B alleen 1 
C alleen 2 
D zowel 1 als 2 

 
Na afloop van de proef bleek dat er ammoniak aanwezig was in de kokertjes. Men gaat ervan 
uit dat de ammoniak is ontstaan volgens de volgende reactie: 
 
3 Fe  +  N2  +  3 H2O  →  2 NH3  +  3 FeO   
 

2p 34  Welke van de onderstaande uitspraken over elektronenoverdracht bij deze reactie is juist? 
A Bij deze reactie vindt geen elektronenoverdracht plaats. 
B Bij deze reactie vindt elektronenoverdracht plaats; Fe neemt elektronen op. 
C Bij deze reactie vindt elektronenoverdracht plaats; Fe staat elektronen af. 

 
In een krantenartikel over deze experimenten wordt beweerd dat ijzer de katalysator is bij de 
reactie van stikstof en water. Uit de gegeven reactievergelijking blijkt dat ijzer in deze reactie 
niet als katalysator optreedt. 
 

1p 35  Leg aan de hand van de reactievergelijking uit dat ijzer in deze reactie niet als katalysator 
optreedt. 
 
Uit een ander onderzoek is gebleken dat in de diepzee ethaanzuur (C2H4O2) wordt gevormd. 
Bij oplossen in water kan een ethaanzuurmolecuul splitsen in één H+ ion en een zuurrestion. 
 

2p 36  Wat is de formule van dit zuurrestion? 
A C2H3O2

2– 

B C2H3O2
– 

C C2H3O2
+ 

D C2H3O2
2+ 
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Cl

H

C ClH H H

Cl

Cl

C

Ammoniak en ethaanzuur zijn beginstoffen voor de vorming van aminozuren. Levende 
wezens bestaan voor een deel uit stikstofbevattende verbindingen die uit aminozuren worden 
gevormd. 
 

2p 37  Welke van de onderstaande verbindingen bevat stikstof? 
A alcohol 
B eiwit 
C glucose 
D water 

 
 
 
Afbijtmiddelen 
 
 
In een artikel over afbijtmiddelen voor verf staat het volgende: 
 

In veel afbijtmiddelen voor verf komt dichloormethaan (methyleenchloride) voor. In 
tegenstelling tot de meeste andere organische oplosmiddelen is dit niet ontvlambaar. Bij 
open vuur ontleedt dichloormethaan echter in zoutzuur en het giftige fosgeen: 

 
3 CH2Cl2 (g)  +  3 O2 (g)  →  2 COCl2 (g) +  2 HCl (g)  +  CO2 (g)  +  2 H2O (g) 

 
 Uit: Chemische Feitelijkheden 
 
Bente en Marthe beweren over de stof dichloormethaan (CH2Cl2) het volgende: 
Bente zegt dat dichloormethaan een alkeen is. 
Marthe zegt dat dichloormethaan een verzadigde verbinding is. 
 

2p 38  Wie van beiden heeft gelijk? 
A geen van beiden 
B alleen Bente 
C alleen Marthe 
D zowel Bente als Marthe 

 
Bente en Marthe tekenen ieder een structuurformule voor dichloormethaan. 
 
 
 
 
Bente’s formule Marthe’s formule 
 

2p 39  Wie van beiden heeft een juiste structuurformule voor dichloormethaan getekend? 
A geen van beiden 
B alleen Bente 
C alleen Marthe 
D zowel Bente als Marthe 

 
In artikelen die bestemd zijn voor een breed publiek vindt men correct chemisch taalgebruik 
vaak niet zo belangrijk. Zo staan er onjuistheden in de zin: „Bij open vuur ontleedt 
dichloormethaan echter in zoutzuur en het giftige fosgeen.” 
Uit de reactievergelijking in tekstfragment 3 blijkt dat de reactie geen ontledingsreactie is. 
 

2p 40  Leg uit dat deze reactie geen ontledingsreactie is. 
 
Ook is de vermelding dat bij de reactie zoutzuur ontstaat, niet juist. 
 

1p 41  Geef de juiste naam van de stof die in tekstfragment 3 met ”zoutzuur” wordt aangeduid. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

tekst-

fragment 3 
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buisbuis verbindingsstuk

soldeer

Op de verpakking van een afbijtmiddel voor verf staan verschillende waarschuwingen. Er 
staat onder andere dat het dragen van handschoenen en een goede ventilatie noodzakelijk zijn. 
Contact met de huid en inademing van vrijkomende damp is namelijk schadelijk voor de 
gezondheid. Dat het verfafbijtmiddel schadelijk is voor de gezondheid, is ook af te leiden uit 
het pictogram dat op de verpakking van het afbijtmiddel staat. 
 

2p 42  Welk van onderstaande pictogrammen geeft aan dat een stof schadelijk is voor de 
gezondheid? 
 

 
A pictogram 1 
B pictogram 2 
C pictogram 3 
D pictogram 4 

 
 
 
Solderen 
 
 
In huis stroomt het gas door koperen buizen. Deze buizen worden door een loodgieter met 
behulp van verbindingsstukken aan elkaar gesoldeerd. Hiervoor gebruikt hij 
verbindingsstukken van messing. In figuur 1 zie je in een lengtedoorsnede getekend hoe de 
buizen aan elkaar zitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p 43  Welke van de stoffen messing en soldeer is een legering? 
A geen van beide 
B alleen messing 
C alleen soldeer 
D zowel messing als soldeer 

 
Op het koper bevindt zich soms een dun laagje koperoxide. Dit laagje moet de loodgieter 
voor het solderen verwijderen, omdat anders het soldeer slecht aan het koper hecht. Daarom 
moet hij het uiteinde van de buis goed schuren. De laatste oxideresten verwijdert hij met een 
zuurhoudende pasta. De H+ ionen in de pasta reageren met het koperoxide. Hierbij ontstaan 
onder andere Cu2+ ionen. 
 

3p 44  Geef de vergelijking van de reactie van koperoxide met H+ ionen. 
 
Vervolgens veegt de loodgieter de buis goed schoon. Hij schuift de buis in het 
verbindingsstuk en hij laat gesmolten soldeer de ruimte tussen de buis en het verbindingsstuk 
opvullen. Wanneer het soldeer weer stolt, zit de buis vast in het verbindingsstuk (figuur 1). 
 

2p 45  Noem een eigenschap van soldeer, die soldeer geschikt maakt om een koperen buis en een 
verbindingsstuk aan elkaar te zetten. 
 

pictogram 2pictogram 1 pictogram 3 pictogram 4

figuur 1 

Einde 
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_ Examen VBO-MAVO-D

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

2002
Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

Tijdvak 2
Woensdag 19 juni
13.30-15.30 uur

Als bij een open vraag een verklaring,
uitleg, berekening of afleiding gevraagd
wordt, worden aan het antwoord meestal
geen punten toegekend als deze verklaring,
uitleg, berekening of afleiding ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

200027 15 Begin
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Bij de beantwoording van alle vragen mag van onderstaande gegevens gebruik worden gemaakt.

gegevens Periodiek Systeem, de eerste 20 elementen

Groep

1 2 13 14 15 16 17 18

1 H He
1 2

2 Li Be B C N ° F Ne
3 4 5 6 7 8 9 10

3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
11 12 13 14 15 16 17 18

4 K Ca
19 20

Periode

Afgeronde
atoommassa's

Atoom-
massa
(u)

Ag 107,9
Al 27,0
Ar 39,9
Ba 137,3
Br 79,9
C 12,0
Ca 40,1
Cl 35,5
Cr 52,0
Cu 63,5
F 19,0
Fe 55,8
H 1,0
He 4,0
Hg 200,6
I 126,9
K 39,1
Mg 24,3
N 14,0
Na 23,0
Ne 20,2

° 16,0
P 31,0
Pb 207,2
S 32,1
Si 28,1
Sn 118,7
Zn 65,4

Oplosbaarheid van zouten in water

OH- 02- Cl- Br- 1- S2- N03- C032- S042- P043-

Ag+ - S S S S S g s m s

AP+ s s g g g - g - g s

Ba2+ g - g g g m g s s s

Ca2+ m - g g g m g s m s

Cu2+ s S g g - s g s g s

Fe2+ s s g g g s g s g s

Fe3+ s s g g - s g - g S

Hg2+ - S g m s s g s - S

K+ g - g g g g g g g g

Mg2+ S S g g g s g s g s

Na+ g - g g g g g g g g

NH4+ - - g g g - g - g -

Pb2+ S s m m s s g s s S

Sn2+ s s g g g s - - g s

Zn2+ s s g g g s g s g s

g = goed oplosbaar
m =matig oplosbaar
s = slecht oplosbaar

= bestaat niet of reageert met water

200027 15 Lees verdel2
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_ Atoombouw

Een ion bestaat uit 3 protonen, 4 neutronen en 2 elektronen.

2p • Hoe groot is de lading van dit ion?
A l~
B 2~
c 3~
D 1+
E 2+
F 3+

2p 2 • Hoe groot is de atoommassa van dit ion?
A 3u
B 4u
c 5u
D 6u
E 7u
F 9 u

2p 3 • Van welk element is dit een ion?
A Be
B F
c He
D Li

- Polychlooretheen

Etheen (C2H4) wordt gebruikt als grondstof voor de productie van polychlooretheen.
Bij de eerste stap van de productie laat men etheen reageren met chloor tot dichloorethaan
(C2H4Ch).

3p 4 0 Bereken het massapercentage chloor in dichloorethaan.

Er bestaat meer dan één stof met de formule C2H4Ch. Bij de reactie van etheen met chloor
ontstaat alleen één van deze isomeren van dichloorethaan.

2p 5 0
2p 6 0

Geef de structuurformules van alle isomeren met molecuulformule C2H4Ch.
Leg uit, aan de hand van de structuurformule van etheen, welke van deze isomeren ontstaat
bij de reactie van etheen met chloor.

Bij de volgende stap wordt dichloorethaan omgezet in chlooretheen (C2H}CI). Dit chlooretheen
kan polymeriseren tot de kunststof polychlooretheen.

2p 7 0 Teken een stukje van de structuurformule van polychlooretheen. Het getekende stukje moet
drie monomeereenheden bevatten.

Men laat 500 kg chlooretheen volledig polymeriseren tot polychlooretheen.

2p 8. Hoeveel kg polychlooretheen ontstaat bij deze reactie?
A minder dan 500 kg
B 500 kg
c meer dan 500 kg
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- Koolstofdioxide

kranten-

artikel Tuindersgas nuttig in voorbeeldfunctie

Dat de Westlandse tuinders straks de vrijgekomen koolstofdioxide van
Shell gebruiken, is voor het milieu een druppel op een gloeiende plaat. Maar
het initiatief maakt duidelijk dat de zoektocht naar oplossingen zin heeft.
Westlandse tuinders gaan in hun kassen het koolstofdioxide gebruiken dat bij het
zogenoemde Per+ proces van Shell Pernis vrijkomt. Er komt een pijp van Shell
naar het Westland waardoor zuiver koolstofdioxidegas gaat stromen. Schiet het
Nederlandse milieu daar veel mee op? AI het Shell-koolstofdioxide dat de
versneld groeiende paprika's en komkommers vastleggen, komt uiteindelijk toch
in de atmosfeer terecht? Kan Shell het niet meteen in de lucht laten lopen?
Nee, zonder de aanvoer uit Pernis hadden de tuinders fossiele brandstof moeten
verbranden om het koolstofdioxidegehalte in hun kassen te vergroten. Nu kan dat
uitblijven.

naar: NRC Handelsblad

1p 9 0 Geef de naam van het milieuprobleem dat wordt versterkt door een toename van de
hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer.

De groeiende paprika- en komkommerplanten leggen koolstofdioxide vast. Daarbij worden
koolstofdioxide en water (onder invloed van zonlicht) omgezet in glucose en zuurstof.

1p 10 0 Geef de naam van het proces waarbij groene planten onder invloed van zonlicht
koolstofdioxide en water omzetten in glucose en zuurstof.

3p 11 0 Geef de reactievergelijking van dit proces.

In het krantenartikel staat dat al het Shell-koolstofdioxide dat de paprika's en komkommers
vastleggen, uiteindelijk toch in de atmosfeer terechtkomt.

2p 12 0 Leg uit dat het koolstofdioxide dat de paprika's en komkommers vastleggen na enige tijd
toch in de atmosfeer terechtkomt.

In het hieronder afgebeelde diagram is weergegeven hoe de hoeveelheid koolstofdioxide die
in de (groene) plant wordt omgezet, afhangt van het volumepercentage CO2 in de lucht.

~volumepercentage CO2 in de lucht
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Het C02 gehalte in lucht is normaal 0,030 volumeprocent. De omzetting van CO2 door de
plant die hierbij hoort, is in de grafiek met een rondje aangegeven. De tuinders verhogen
met behulp van het toegeleverde koolstofdioxide het volumepercentage CO2 in de kas.
Daardoor wordt er meer C02 in glucose omgezet.
Een tuinder heeft het volumepercentage C02 zoveel verhoogd dat hij tweemaal zoveel
omzetting van C02 als normaal in zijn planten krijgt.

2p 13 0 Bepaal met behulp van het diagram hoe hoog het volumepercentage C02 in de kas van deze
tuinder is. Leg uit hoe je aan je antwoord komt.

- Goudwinning

In januari 2000 vond in Roemenië een natuurramp plaats. Uit een opslagbekken van een
goudmijn stroomden miljoenen liters afvalwater de rivier in. Het afvalwater bevatte onder
andere giftige cyanide-ionen (CN-).
Dit afvalwater ontstaat bij het winnen van goud uit het gesteente dat uit deze mijn komt.

2p 14. Hoe noemt men gesteenten waaruit metalen worden gewonnen?
A amalgamen
B ertsen
C legeringen
o onedele metalen

Het goudbevattende gesteente wordt eerst vermalen tot een fijn poeder. Daarna wordt het
poeder vermengd met een zeer verdunde oplossing van kaliumcyanide. In contact met de
lucht wordt de ontstane suspensie flink geroerd. Onder deze omstandigheden ontstaan
goudionen, die zich binden aan de cyanide-ionen. Daarbij ontstaan Au(CN)2- ionen, die
oplossen. Op deze manier heeft men het goud uit het gesteente gehaald.
De Au(CN)2- ionen bestaan uit goudionen en cyanide-ionen.

2p 15. Wat is de lading van het goudion in Au(CN)2-?
A 1-
B 2-
c 1+
o 2+

Men verwijdert het niet opgeloste gedeelte van het gesteente uit de oplossing met Au(CN)2- ionen.
Aan de oplossing met Au(CN)2- ionen wordt een overmaat zinkpoeder toegevoegd.
De volgende reactie treedt op:

2 Au(CNh- (aq) + Zn (s) --+ 2 Au (s) + Zn(CN)42- (aq)

De atoommassa van goud is 197,0 u.

3p 16 0 Bereken hoeveel kg zink minimaal nodig is om 5,0 kg goud te verkrijgen.

Om de overmaat zink te kunnen verwijderen, wordt een hoeveelheid zuur toegevoegd. Uit
het vaste zink ontstaan dan opgeloste zinkionen.
Men heeft nu een mengsel verkregen van vast goud en een oplossing die onder andere
Zn(CN)/- ionen bevat.

2p 17. Welke scheidingsmethode moet men toepassen om het goud uit dit mengsel te halen?
A adsorberen
B destilleren
c extraheren
o filtreren
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De oplossing met Zn(CN)42- ionen mag niet zomaar geloosd worden. Daarom gaat de
oplossing naar de opslagbekkens.
In de opslagbekkens ontstaan losse CN- ionen uit de Zn(CN)/- ionen. Deze CN- ionen
reageren met de aanwezige H+ ionen waarbij het giftige waterstofcyanide (HCN) ontstaat.
Het waterstofcyanide verdampt vervolgens langzaam uit de oplossing. Het komt dan in de
lucht terecht.
De genoemde processen kunnen als volgt worden weergegeven:

Zn(CN)/- (aq) 2+
-+ Zn (aq) + 4 CN- (proces 1)

H+ (aq) + CN- (aq) -+ HCN (aq) (proces 2)

HCN (aq) -+ HCN (g) (proces 3)

2p 18. Verandert door proces 2 de pH van de oplossing in de opslagbekkens?
A Ja, de pH wordt lager.
B Nee, de pH blijft gelijk.
e Ja, de pH wordt hoger.

2p 19 0 Is CN- een base of is het een zuur? Geef een verklaring voor je antwoord.

Na verloop van tijd bevat de oplossing in de opslagbekkens geen CN- ionen en geen HCN
meer.

2p 20 0 Leg uit, mede aan de hand van de eerder gegeven vergelijkingen van de processen, dat de
CN- ionen en de HCN uit de oplossing verdwijnen.

In Roemenië verbouwen veel mensen hun eigen groente. Daarbij wordt onder andere
regenwater en water uit riviertjes gebruikt om de planten water te geven. Groente die was
besproeid met water uit de door de mijnramp vervuilde rivier mocht niet meer als voedsel
gebruikt worden.

2p 21 0 Leg uit waarom het ook al vóór de mijnramp slecht voor de gezondheid was om groente te
eten die in de buurt van de goudmijn was geteeld.

- Cola met suiker

Als er suiker in cola wordt gedaan, gaat de cola bruisen. Koolstofdioxidegas dat in cola is
opgelost, komt daarbij vrij.

2p 22. Hoe wordt opgelost koolstofdioxidegas weergegeven?
A CO2 (aq)
B CO2 (g)
e CO2 (I)

2p 23 0 Hoe kun je koolstofdioxide aantonen? Noem de stof die daarvoor nodig is en de
waarneming die de aanwezigheid van koolstofdioxide aangeeft.

Jeanette wil onderzoek doen naar het vrijkomen van koolstofdioxide uit cola. Het doel van
haar onderzoek is om antwoord te krijgen op de volgende onderzoeksvraag:

Is de hoeveelheid koolstofdioxidegas die wordt gevormd afhankelijk van de hoeveelheid
suiker die wordt toegevoegd?
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Zij bouwt daartoe een proefopstelling waarvan hieronder het deel getekend is waarin zij de
cola met de suiker kan laten reageren.

cola

suiker

Het deel van de opstelling waarmee zij de vrijgekomen koolstofdioxide kan opvangen en
kan meten, is weggelaten.

2p 24 0 Neem bovenstaande tekening over en maak deze af door het weggelaten deel van de
opstelling te tekenen.

Door het omdraaien van de erlenmeyer wordt de cola in contact gebracht met de suiker,
waarna de koolstofdioxide vrijkomt.
Jeanette voert de proef een aantal malen uit met dezelfde hoeveelheid cola en steeds een
andere hoeveelheid suiker. De meetresultaten zet zij uit in een diagram. Uit haar diagram
trekt Jeanette de volgende conclusie:

De hoeveelheid koolstofdioxide die wordt gevormd, is niet afhankelijk van de
hoeveelheid suiker die is toegevoegd.

2p 25. Uit welk van onderstaande diagrammen kan deze conclusie getrokken worden?

mL gas

t
mL gas

t /
mL gas

t
mL gas

t

-g suiker

diagram 1
-gsuiker

diagram 2
- g suiker ------+- 9 suiker

diagram 3 diagram 4

A diagram 1
B diagram 2
c diagram 3
o diagram 4

Op een website leest Jeanette dat het bruisen van cola na het toevoegen van suiker wordt
veroorzaakt doordat suiker uit hoekige kristalletjes bestaat. Jeanette wil onderzoeken of dit klopt.
Daarvoor voert ze nog een aantal proeven uit, waarbij ze steeds een verandering aanbrengt:
Proef I : in plaats van vaste suiker voegt Jeanette zand (dat ook uit hoekige kristalletjes bestaat) toe.
Proef Il: in plaats van vaste suiker voegt Jeanette een suikeroplossing toe.
Jeanette concludeert dat de waarnemingen die ze bij deze proeven heeft gedaan, kloppen met
de informatie die ze op de website heeft gelezen.

2p 26 0 Leg uit, zowel voor proef I als voor proef Il, uit welke waarneming Jeanette haar conclusie
heeft getrokken.
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- Zwembadwater

Om veilig te kunnen zwemmen wordt aan zwembadwater een bacteriedodende stof toegevoegd.
De meest gebruikte stof is natriumhypochloriet (NaCIO). In water splitst
natriumhypochloriet in natriumionen en hypochlorietionen.

2p 27. Wat is de formule van het hypochlorietion?
A Cl02-
B ClO
c CIO
o CIO+
E CI02+

Oplossingen van natriumhypochloriet worden in vaten naar zwembaden vervoerd. Deze
oplossing is schadelijk voor de gezondheid. Daarom is het verplicht dat de vaten zijn
voorzien van een pictogram.

2p 28. Welk van de onderstaande pictogrammen moet op deze vaten staan?

pictogram 1 pictogram 2 pictogram 3 pictogram 4

A pictogram 1
B pictogram 2
C pictogram 3
o pictogram 4

Bij het mengen van de natriumhypochloriet-oplossing met zwembadwater ontstaat chloor.
Als er teveel chloor ontstaat, kunnen mensen onwel worden. Chloor heeft een scherpe geur.
De badmeester zegt: "Uit het oogpunt van veiligheid is het best goed dat chloor zo'n
scherpe geur heeft."

2p 29 0 Leg uit dat de badmeester gelijk heeft.

Door zwemmers komen er kleine hoeveelheden zweet en urine in het zwembadwater. Deze
stoffen reageren met chloor waardoor de typische zwembadgeur ontstaat. Een stof die
daarbij gevormd wordt, is dichloormethaan.

2p 30 0 Geef de structuurformule van dichloormethaan.

Sommige zwembaden maken hun chloor zelf. Chloor ontstaat door elektrolyse van een
keukenzoutoplossing. Bij deze elektrolyse ontstaat het chloor aan de positieve elektrode.

2p 31 • Wat is de vergelijking van de reactie aan de positieve elektrode?
A Cb ---+ 2 Cl- + 2 e-
B CI2 + 2 e- -7 2 CI-
c 2 CI- -7 Cl2 + 2 e-

0 2 Cl- + 2 e- ---+ Cl2
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Het zwembadwater moet voortdurend gereinigd worden. Voor het verwijderen van
verontreinigingen wordt een zogenoemd meerlaagsfilter gebruikt. Dit filter bestaat
afwisselend uit zandlagen en koolstoflagen. De zandlaag dient om stoffen door filtratie te
verwijderen.

2p 32. De koolstoflaag dient om stoffen te verwijderen door
A adsorptie.
B bezinken.
c extractie.
Dindampen.

De pH van zwembadwater moet tussen 6,2 en 7,8 liggen. Bij het gebruik van zuiver chloor
wordt de pH lager dan 6. Om de pH te verhogen tot de gewenste waarde moet een stof
worden toegevoegd.
Janneke zegt: "Als je natriumcarbonaat aan het zwembadwater toevoegt, wordt de pH
verhoogd."
Petra zegt: "Als je koolstofdioxide door het zwembadwater leidt, wordt de pH verhoogd."

2p 33 • Wie van beiden heeft gelijk?
A geen van beiden
B alleen Janneke
c alleen Petra
D zowel Janneke als Petra

Omdat chloor irriterend is, is men naar andere bacteriedodende stoffen gaan zoeken.
Een stof die steeds meer gebruikt wordt, is waterstofperoxide (H202). Het gebruik van
waterstofperoxide heeft als voordeel dat het in lage concentraties desinfecteert en dat het
zwembadwater reuk- en smaakloos blijft.
Je mag waterstofperoxide niet te lang opslaan want dan ontleedt het in zuurstof en water.

In een koffiezetapparaat wordt water uit een
watertankje door een verwarmingselement
gevoerd.
Wanneer je hard water in koffiezetapparaten
gebruikt, ontstaat er in het verwarmingselement
een laagje 'ketelsteen'. Ketelsteen bestaat
voornamelijk uit CaC03.
Op den duur kan het holle verwarmingselement
verstopt raken. Het ketelsteen moet dus uit het
koffiezetapparaat worden verwijderd. Dit kan
door azijn door het apparaat te laten lopen. Azijn,
een oplossing van azijnzuur, is in twee soorten verkrijgbaar: schoonmaakazijn en tafelazijn.
Schoonmaakazijn bevat 80 gram azijnzuur per liter en tafelazijn bevat 40 gram azijnzuur
per liter.

2p 34 0 Geef de reactievergelijking van deze ontleding.

_ Hardwater

2p 35. De pH van schoonmaakazijn is
A lager dan de pH van tafelazijn.
B gelijk aan de pH van tafelazijn.
C hoger dan de pH van tafelazijn.

watertankje

verwarmingselement
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De H+ in de azijnzuuroplossing reageert met het ketelsteen (CaC03). Bij deze reactie
ontstaat een oplossing die calciumionen bevat.

3p 36 0 Geef de vergelijking van deze reactie.

Leida heeft geen schoonmaakazijn in huis. Zij belt de fabrikant van het koffiezetapparaat en
vraagt: "Kan ik tafelazijn in plaats van schoonmaakazijn gebruiken om het apparaat te
ontkalken?"

2p 37. Welke van de volgende antwoorden is een volledig juist antwoord op haar vraag?
A Nee, tafelazijn reageert niet met ketelsteen.
B Nee, tafelazijn tast het apparaat aan.
c Ja, tafelazijn werkt alleen langzamer dan schoonmaakazijn.
o Ja, tafelazijn werkt veel sneller dan schoonmaakazijn.

In een folder van het waterleidingbedrijf staat het volgende stukje:

De hardheid van water wordt meestal uitgedrukt in graden Duitse hardheid (°0).
Eén graad Duitse hardheid (1°0) betekent in het algemeen dat er in 1 liter water
7,1 mg Ca2+ ionen zijn opgelost. De waterleidingbedrijven gebruiken als maat:
1°0 komt overeen met 10 mg CaO, opgelost in 1 liter water.

Wanneer je CaO in water brengt, ontstaat er een oplossing die onder andere Ca2+ ionen bevat.

2p 38. Welke vergelijking geeft deze reactie juist weer?
A CaO (s) ~ CaO (aq)
B CaO (s) ~ Ca2+ (aq) + 02- (aq)
c CaO (s) + H20 (I) ~ Ca2+ (aq) + 2 OW (aq)
o CaO (s) + H20 (I) ~ ci+ (aq) + H2 (g) + O2 (g)

3p 39 0 Laat met behulp van een berekening zien dat een oplossing waarin 10 mg CaO is opgelost,
7,1 mg Ca2+ ionen bevat.

Om het afzetten van ketelsteen in het verwarmingselement te verminderen, zou je het water
dat je voor het zetten van koffie gebruikt, kunnen ontharden.
Joris zegt: "Dit kan door het onthardingsmiddel soda bij het water in het watertankje van
het koffiezetapparaat te doen."
Karel zegt: "Dit kan door het water vóór het koffiezetten eerst een tijdje in een waterketel te
laten koken."

2p 40. Welke van deze onthardingsmethoden is geschikt bij het zetten van koffie?
A geen van beide
B alleen die van Joris
c alleen die van Karel
o zowel die van Joris als die van Karel

- IJzer(III)ionen

Wanneer ijzer reageert met verdund salpeterzuur, ontstaat een oplossing die Fe3+ionen
bevat.

2p 41. Welke deeltjes komen, behalve watermoleculen, voor in verdund salpeterzuur?
A alleen HN03 (aq)
Balleen HN03 (I)
c alleen H+ (aq) en N03 - (aq)
o H+ (aq), N03- (aq) en HN03 (aq)
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Fe3+ ionen kunnen door het toevoegen van een oplossing die hydroxide-ionen bevat, worden
neergeslagen en vervolgens door filtreren worden verwijderd. Het residu bestaat uit
ijzer(II1)hydroxide.

2p 42 0 Geef de formule van ijzer(III)hydroxide.

Wanneer een oplossing die 1- ionen bevat, wordt toegevoegd aan een oplossing die Fe3+
ionen bevat, treedt geen neerslagreactie op. De Fe3+ ionen reageren op een andere manier
met de 1- ionen. De vergelijking van deze reactie is hieronder onvolledig weergegeven. De
deeltjes in deze vergelijking zijn juist. Alleen de totale lading voor de pijl is niet gelijk aan
de totale lading na de pijl.

3+ - 2+Fe (aq) + 2 1 (aq) --> Fe (aq) + 12 (aq)

1p 43 0 Neem de vergelijking over en maak de lading kloppend door de juiste coëfficiënt voor Fe2+
en voor Fe3+ te zetten.

Bij deze reactie vindt elektronenoverdracht plaats.

2p 44. Welke van de volgende uitspraken over de elektronenoverdracht is juist?
A Een Fe3+ ion neemt 3 elektronen op.
BEen Fe3+ ion neemt I elektron op.
c Een Fe3+ ion staat 1 elektron af.
DEen Fe3+ ion staat 3 elektronen af.

'§let.t,

200027 15 11

Pagina: 526Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



- Examen VBO-MAVO-D
Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 46 vragen.
Voor elk vraag nummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Tijdvak 1
Vrijdag 1 juni

13.30-15.30 uur

2001

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg,
berekening of afleiding gevraagd wordt,
worden aan het antwoord meestal geen
punten toegekend als deze verklaring, uitleg,
berekening of afleiding ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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Bij de beantwoording van alle vragen mag van onderstaande gegevens gebruik worden
gemaakt.

gegevens Periodiek systeem,de eerste 20 elementen

Groep

1 2 13 14 15 16 17 18

1 H He
1 2

2 Li Be B C N ° F Ne
3 4 5 6 7 8 9 10

3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
11 12 13 14 15 16 17 18

4 K Ca
19 20

Periode

Afgeronde
atoommassa's

Atoom-
massa
(u)

Ag 107,9
Al 27,0
Ar 39,9
Ba 137,3
Br 79,9
C 12,0
Ca 40,1
Cl 35,5
Cr 52,0
Cu 63,5
F 19,0
Fe 55,8
H 1,0
He 4,0
Hg 200,6
r 126,9
K 39,1
Mg 24,3
N 14,0
Na 23,0
Ne 20,2

° 16,0
P 31,0
Pb 207,2
S 32,1
Si 28,1
Sn 118,7
Zn 65,4

Oplosbaarheid van zouten in water

OH- 02- Cl- Br- r- s> N03- C032- SOi- p043-

Ag+ - s S s s s g s m s

A13+ s s g g g - g - g s

Ba2+ g - g g g m g s s s

Ca2+ m - g g g m g s m s

Cu2+ s S g g - s g s g s

Fe2+ s s g g g s g s g s

Fe3+ s s g g - s g - g S

Hg2+ - S g m s s g s - S

K+ g - g g g g g g g g

Mg2+ S S g g g s g s g s

Na+ g - g g g g g g g g

NH4+ - - g g g - g - g -

Pb2+ S s m m s s g s s s

Sn2+ s s g g g s - - g s

Zn2+ s s g g g s g s g s

g = goed oplosbaar
m = matig oplosbaar
s = slecht oplosbaar

= bestaat niet of reageert met water

100018 15 Lees verder I2
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- Gouden geluid

Gewoonlijk gebruikt men in versterkers en muziekapparatuur koperen verbindingsstukken,
zoals stekkers en aansluitbussen. Sommigemuziekliefhebbers hebben liever apparatuur
met gouden of vergulde verbindingsstukken.

o 1 D Geef het symbool van goud.

De reden hiervoor is dat het metaal koper aangetast wordt door een combinatie van
vocht en gassen uit de lucht. Een edel metaal zoals goud wordt niet aangetast. De
stroomgeleiding is dan beter en daardoor ook het geluid.

,J 2. Hoe noemen we het aantasten van metalen door vocht en gassen uit de lucht?
A corrosie
B elektrolyse
cetsen
D galvaniseren

Het koper op de buitenkant van een stekker kan reageren tot koperoxide (CuO) of
kopercarbonaat (CuC03). Koperoxide en kopercarbonaat geleiden de elektrische stroom
niet.
Evert en Johan bedenken een verklaring voor het feit dat deze stoffen geen stroom
geleiden.
Evert zegt: "Koperoxide en kopercarbonaat geleiden niet omdat deze stoffen niet uit
ionen bestaan."
Johan zegt: "Koperoxide en kopercarbonaat bestaan wel uit ionen, maar ze geleiden niet
omdat de ionen niet vrij kunnen bewegen."

3. Wie heeft gelijk?
A geen van beiden
B alleen Evert
c alleen Johan

_ Kopernitraat

Naffyniamaakt een oplossingvan kopernitraat door wat kopernitraat op te lossen in
water.

p 4 D Welke kleur heeft een oplossingvan kopernitraat?

Naffynia voegt de oplossing van kopernitraat bij een oplossingvan natriumfosfaat.

p 5. Wat zal zij waarnemen?
Na het samenvoegen van de beide oplossingen ontstaat

A een emulsie.
B een gas.
c een heldere oplossing.
D een suspensie.

. OOi 8 i 5 3 Lees verder
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_ Periodiek Systeem

Hieronder is een deel van het Periodiek Systeem in stripvorm weergegeven.
De stripfiguren stellen atomen voor.

VERKLARING
VAN DE TEKENS

ATOOMNUMMER
ATOOMMASSA

6
12.0

ONDER DRUK KAN
HU HARD WORDEN·

HU REAGEERT
AGRESSJEF OP REGEN.

2.0
t,.O.I

naar: UvA, J+R Groen

100018 15 4 lees verde

Pagina: 530Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



De vragen 6 tot en met 12 horen bij het Periodiek Systeem dat hiernaast is weergegeven.

Lithium merkt op dat Waterstof geen neutron heeft.

p 6 D Uit welk deeltje bestaat de kern van een waterstofatoom?

p 7 D Geef de formule voor Waterstof "zonder elektron".

p 8 D Leg uit wat Waterstof bedoelt met de tekst in het tekstballon netje.

p 9 •
A

Hoeveel neutronen heeft een berylliumatoom (Be)?
1

B 4
c 5
D 9

p 10 • Welke van de onderstaande vergelijkingen geeft de "diefstal" van het elektron van
Natrium het beste weer?

A Na -7 Na+ + e
B Na + e -7 Na+
c Na+ -7 Na + e
D Na+ + e -7 Na

Calcium verwijt Kalium dat hij agressief reageert op water.
Bij de reactie van kalium met water ontstaan waterstofgas en een oplossing van
kaliumhydroxide.

p 11 D Geef de vergelijking van de reactie van kalium met water.

Koolstof komt voor in verschillende vormen, zoals actieve koolstof, diamant en grafiet.
Eén van die vormen wordt aangeduid met het potlood dat Koolstof in zijn hand heeft, een
andere met de uitspraak van Boor (B).

p 12. Welke vorm van koolstof wordt aangeduid met het potlood en welke met de uitspraak
van Boor?

met het potlood met de uitspraak van Boor

A actieve koolstof diamant
B actieve koolstof grafiet
c diamant actieve koolstof
D diamant grafiet
E grafiet actieve koolstof
F grafiet diamant

p 13 D Geef de naam van de beschermingsmethode die Mangaan (Mn) bedoelt in het
onderstaande deel van het Periodiek Systeem.

zou JE UZER WILLEN
BESCHERMEN? ZUURSTOF
WIL HEM OXIDEREN.

'26
55.8

2.~
52..0

)0018 15 5 Lees verder
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Lood en Bismut (Bi) behoren tot de zware metalen. Deze zijn giftig.

W!J ZWARE METALEN WORDENVOOR
VERONTREINIGING UITGEMAAKT •

.M.HET LEVEN
IS LOOOZWAAR

2p 14. Welk van de onderstaande metalen behoort ook tot de zware metalen?
A aluminium
B kwik
c magnesium
D ijzer

_ Maagzweren

krantenartikel 1 Maagzweren ontstaan doordat de maag teveel maagzuur aanmaakt.
2 Het blijkt dat een bepaalde bacterie hiervan de veroorzaker is. Deze bacterie is in staat
3 om in de maag ureum (N2H4CO) om te zetten tot ammoniak en koolstofdioxide.
4 Als gevolg hiervan wordt het maagzuur gedeeltelijk ontzuurd. Hierdoor gaat de
5 maagwand extra maagzuur produceren met als mogelijk gevolg: maagzweren.
6 Dit betekent dat dit soort maagproblemen wegblijven, als men in staat is om met een
7 antibioticakuur de bacterie te overwinnen.

naar: de Volkskrant

Maagzuur is zoutzuur.

2p 15 D Geef de formules van de ionen die voorkomen in zoutzuur.

Bij de omzetting van ureum in de maag reageert ureum met water (regel 2 en 3).

3p 16 D Geef de vergelijking van deze reactie.

2p 17. Welke van de stoffen ammoniak en koolstofdioxide is in staat om het maagzuur te
ontzuren?

A alleen ammoniak
B alleen koolstofdioxide
c zowel ammoniak als koolstofdioxide

100018 15 6 Lees verden
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-
tabel 1

tabel 2

afbeelding 1

1p 18 D

3p 19 D
2p 20 D

Hardheidsbepaling

De hardheid van leidingwater wordt uitgedrukt in DH (1 DH = 7,1 mg Ca2+ per liter water).
Leidingwater is niet overal even hard. Men onderscheidt zacht water, matig hard water en
hard water (zie tabel 1):

zacht water
matig hard water
hard water

o tot 10 DH
10 tot 16 DH
16 of meer DH

Emile wil de hardheid van het leidingwater in zijn woonplaats bepalen.
Hij heeft vier maatcilinders gevuld met steeds 1,00 liter van verschillende oplossingen van
calciumchloride (CaCI2) in water (zie tabel 2).

oplossing hoeveelheid CaCl2 in 1,00 liter water

1
2
3
4

lOOmg
200mg
300mg
400mg

In een andere maatcilinder doet Emile 1,00 liter leidingwater.
In alle maatcilinders doet hij tien druppels zeepoplossing. Daarna blaast hij gedurende
1 minuut lucht door elk van de vijf maatcilinders. Hierdoor ontstaat in iedere maatcilinder
schuim. In afbeelding 1 zijn de maatcilinders met de verschillende hoeveelheden schuim
afgebeeld.

oplossing

oplossing 1 oplossing 3 leidingwateroplossing 2 oplossing 4

Emile vergelijkt de hoeveelheid schuim in de maatcilinder met leidingwater met de
hoeveelheden schuim in de maatcilinders met de oplossingen 1 tot en met 4.
Eén van die oplossingen bevat ongeveer evenveel Ca2+ als het leidingwater. Met behulp
van een gegeven uit tabel 2 kan Emile berekenen hoeveel mg Ca2+ die oplossing bevat.

Welke van de oplossingen 1 tot en met 4 bevat ongeveer evenveel Ca2+ als het
leidingwater?
Bereken hoeveel mg Ca2+ de gekozen oplossing bevat.
Bepaal met behulp van een berekening of het leidingwater in de woonplaats van Emile
zacht, matig hard of hard is.

100018 15 7 Lees verder
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_ Fuji

krantenartikel Afvalstoffen Fuji zuiveren rioolwater
1 Het rioolwater in Tilburg zal voortaan worden gezuiverd met een afvalstof van de
2 Fuji Photo Film fabriek. Het gaat om aluminiumsulfaat dat in de zuiverings-
3 installatie van het waterschap "De Dommel" zal worden gebruikt om fosfaten uit
4 het rioolwater te verwijderen.
5 Bij de productie van offsetplaten voor de grafische industrie komen twee
6 afvalstoffen vrij: een zuur en aluminiumhydroxide. Het afvoeren van deze
7 afvalstoffen kost de fotofabriek circa f 600.000 per jaar. Vooral de transportkosten
8 zijn voor dit hoge bedrag verantwoordelijk, omdat het afval zo'n 500 km
9 weggebracht moet worden om te worden verwerkt.
10 In oktober begint Fuji de bouw van een menginstallatie. Hierin wordt uit het zuur
11 en het aluminiumhydroxide de stof aluminiumsulfaat gemaakt.
12 Twee keer per week wordt met tankwagens een oplossing van aluminiumsulfaat,
13 over een afstand van 8 km, naar de rioolzuiveringsinstallatie van De Dommel
14 vervoerd. Dit kost Fuji zo'n f 70.000 per jaar.
15 Tot op heden gebruikt De Dommel ijzersulfaat voor het verwijderen van fosfaten in
16 het water, maar aluminiumsulfaat is volgens het waterschap een beter product.
17 Met deze zuiveringsmethode bespaart het waterschap f 100.000per jaar.

naar:De Gelderlander

In de menginstallatie van de Fuji-fabriek wil men het zuur en het aluminiumhydroxide,
die als afvalstoffen vrijkomen, met elkaar laten reageren.
Uit de tekst is op te maken om welk zuur het gaat (zie regel 10 en 11).

2p 21 • Wat is de naam van dat zuur?
A fosforzuur
B salpeterzuur
c zoutzuur
D zwavelzuur

2p 22 D Geef de formule van aluminiumhydroxide.

In de menginstallatie wordt het aluminiumhydroxide aan het zuur toegevoegd. Daarbij
wordt voortdurend de pH gemeten.

2p 23. Wat moet in de volgende zin worden ingevuld om deze juist te maken?
"Door het toevoegen van aluminiumhydroxide aan de oplossing in de menginstallatie
wordt de pH van de oplossing hoger / lager,want aluminiumhydroxide is een base / zuur".

A hoger en base
B hoger en zuur
c lager en base
D lager en zuur

Bij het zuiveren van rioolwater wordt een aantal methoden gebruikt.
Zo gaat het waterschap De Dommel het aluminiumsulfaat gebruiken om de fosfaten, die
in het rioolwater zitten, neer te slaan. Hierbij ontstaat de stof aluminiumfosfaat (AIP04).
Bij bovengenoemd proces zakt het aluminiumfosfaat naar de bodem. Na deze scheiding
stroomt het schonere water vervolgens verder.

2p 24. Hoe noemt men deze zuiveringsmethode?
A adsorberen
B bezinken
edesinfecteren
D filtreren

100018 15 8 Lees verder
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De Dommel zuivert het rioolwater, zodat het geloosd kan worden op de rivieren en kanalen.

2p 25. Hoe noemt men het water dat in rivieren en kanalen zit?
A drinkwater
B grondwater
c oppervlaktewater
D regenwater

Het afvalslib,met daarin het aluminiumfosfaat. moet verwerkt worden. Voor de
verwerking van het slib moet het waterschap per kilogram betalen.
Tot nu toe werden de fosfaten uit het rioolwater neergeslagen met behulp van
ijzer(III)sulfaat. Daarbij ontstaat ijzer(III)fosfaat (FeP04). Wanneer de fosfaten worden
neergeslagen in de vorm van aluminiumfosfaat (AlP04) ontstaat minder slib.Hierdoor
zullen de verwerkingskosten aanzienlijk minder worden. Als bijvoorbeeld 100kg fosfaat
moet worden verwijderd, ontstaat er met de oude methode 159kg FeP04.

3p 26 D Bereken hoeveel kg AIP04 zal ontstaan als 100kg fosfaat wordt verwijderd met de
nieuwe methode.

Bij de overeenkomst tussen Fuji en het waterschap De Dommel hebben beide partijen
dus belangrijk financieel voordeel: Fuji omdat de transportkosten veel minder worden en
het waterschap omdat de verwerkingskosten van het slib lager uit zullen vallen.
Ook zijn er voordelige gevolgen voor het milieu. Deze voordelige gevolgen voor het
milieu hangen samen met het feit dat er over een veel kleinere afstand getransporteerd
hoeft te worden (zie de regels 7,8,12 en 13van het krantenartikel).

2p 27 D Leg uit welke voordelige gevolgen voor het milieu hier worden bedoeld.

_ Reactiesnelheid

Cees en Carola doen een onderzoek naar de reactiesnelheid bij de reactie tussen zoutzuur
en een strookje magnesiumlint.
In een erlenmeyer bevindt zich een overmaat zoutzuur. Het magnesiumlint wordt in de
erlenmeyer met het zoutzuur gedaan. De erlenmeyer wordt afgesloten met een stop met
een glazen buisje dat in een bekerglas met water hangt (afbeelding 2).

afbeelding 2

magnesiumlint zoutzuur water

100018 15 9 Lees verder
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Elke 30 seconden noteert Cees het aantal waterstofgas-belletjes dat is ontstaan in die
30 seconden. Deze waarnemingen verwerkt hij tot het onderstaande diagram.

diagram 1
50

aantal bellen
waterstofgas

10

0-30 sec 30-60 sec 60-90 sec 90-120 sec 120-150 sec 150-180 sec
---.. meetperiode

30

20

o

2p 28 •
A

B

C
D
E

F

Hoeveel waterstofgas-belletjes zijn er in totaal ontstaan tijdens de eerste 90 seconden?
5
8

32
48
56
61

Cees denkt dat hij bij het begin van de proef enkele belletjes niet meegeteld heeft. Hij wil
de proef nog een keer doen.
Cees wil dat bij de tweede proef dezelfde hoeveelheid waterstof vrij komt als bij de eerste
proef. Hij zorgt er voor dat ook bij de tweede proef de erlenmeyer een overmaat zoutzuur
bevat.
Hij verandert de uitvoering van de proef zo, dat hij de belletjes beter kan tellen.

2p 29. Met welke van de onderstaande veranderingen zal hij bij de tweede proef de belletjes
beter kunnen tellen dan bij de eerste proef?

A de temperatuur van het zoutzuur verhogen
B een lagere concentratie zoutzuur gebruiken
c een hogere concentratie zoutzuur gebruiken
D een groter stukje magnesiumlint nemen
E het lint in stukjes knippen en ineens toevoegen aan het zoutzuur

Na afloop van de reactie is er een oplossing ontstaan.
De vergelijking van de reactie tussen het zoutzuur en het magnesium wordt als volgt
weergegeven:

2p 30. Vindt bij deze reactie elektronenoverdracht plaats?
A Ja; magnesium neemt elektronen op.
B Ja; magnesium staat elektronen af.
c Er vindt bij deze reactie geen elektronenoverdracht plaats.

Carola wil een computer gebruiken om de reactiesnelheid te meten. Zij krijgt van haar
docent een computer met een meetinstrument. Dat meetinstrument is gekoppeld aan de
erlenmeyer met het zuur. Hiermee doet zij dezelfde proef als Cees.
De computer meet voortdurend de ontstane hoeveelheid waterstof.
Na afloop van de reactie geeft de printer het volgende diagram (diagram 2).

100018 15 10 Lees verder
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diagram 2 mL
waterstof
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Carola trekt na bestudering van dit diagram de volgende conclusie:
"Bij deze proef is de reactiesnelheid tussen 25 en 50 seconden groter dan de
reactiesnelheid tussen 100en 125seconden."

, 11

IT
, +
~ 4

lei

125 150 17575

2p 31 D Ben je het met Carola eens? Verklaar je standpunt met behulp van diagram 2.

Cees en Carola willen weten hoeveel milliliter waterstof in de eerste 50 seconden is
ontstaan bij hun proef.

2p 32. Kan in diagram 1worden nagegaan hoeveel milliliter waterstof in de eerste 50 seconden
is ontstaan en kan dat in diagram 2?

A in geen van beide
B alleen in diagram 1
c alleen in diagram 2
D zowel in diagram 1 als in diagram 2

Carola wil berekenen hoeveel milligramwaterstof is ontstaan. Aan de hand van diagram 2
bepaalt zij hoeveel mL waterstof bij de reactie is ontstaan. Ze vindt in een tabel dat
1,0mL waterstof een massa heeft van 0,090milligram.

2p 33 D Bereken hoeveel milligramwaterstof bij de reactie is ontstaan. Gebruik bij je berekening
een gegeven uit diagram 2.

Carola wil nagaan of ze de proef juist heeft uitgevoerd. Dat kan ze, door te berekenen
hoeveel waterstof kan ontstaan uit de hoeveelheid magnesium die ze bij de proef gebruikt
heeft. Carola heeft 101milligrammagnesium gebruikt.

2p 34 D Bereken hoeveel mg waterstof kan ontstaan als 101milligrammagnesium reageert met
voldoende zoutzuur.

100018 15 Lees verder
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- Azijnzuur

Azijnzuur kan worden weergegeven met de formule HAc. Het zuurrestion van azijnzuur
is het acetaation.

2p 35. Welk soort deeltjes, behalve watermoleculen, bevat een oplossing van azijnzuur?
A alleen waterstofionen
Balleen acetaationen
c alleen azijnzuurmoleculen
D alleen waterstofionen en acetaationen
E zowel waterstofionen, acetaationen als azijnzuurmoleculen

_ Gif trein

Bram en los komen in de krant het volgende verslag tegen.

krantenartikel Giftrein uit de rails na botsing vrachtauto
Sasvan Gent - Eenmet aardappelen
geladen vrachtauto is gisterenochtend in
Sas van Gent op een goederentrein gebotst.
Daarbij ontspoorde de locomotief.

De diesellocomotief trok onder meer twee
wagons met vaten gevuld met het uiterst
brandbare en giftige acrylonitril. Een ramp
werd voorkomen doordat de wagons intact

naar: Reformatorisch Dagblad

bleven. Ook twee andere wagons met nog
wat resten brandbaar styreen bleven heel,
zodat dezeevenmin gevaar voor de
volksgezondheid opleverden.

Een beginnend brandje van de vrachtwagen
kon snel geblust worden.
De brandweer rukte met groot materieel uit.

Op de wagons met acrylonitril waren twee verschillende pictogrammen afgebeeld.

2p 36. Welke twee van de onderstaande pictogrammen stonden afgebeeld op de wagons met
acrylonitril?

[IJ
~ ~

2 3

A 1 en 2
B 1 en 3
c 1 en 4
D 2 en 3
E 2 en 4
F 3 en 4

4

Bram en los vragen zich af wat voor een stof acrylonitril is.

1 p 37 D Waar zouden Bram en los iets kunnen opzoeken over de stof acrylonitril?
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Bram en los vinden voor acrylonitril de formule C2HTC",N. Zij willen de juiste
structuurformule tekenen. Zij tekenen vier formules.

2p 38. Welke van de onderstaande formules is juist?

H H
I I

A C-C-C=N
I

H

H H
I I

B C-C-C=N
H

H H
C C=C-C=N

H

H H

D C=C-C=N
H

In twee andere wagons zaten nog resten styreen. Styreen is het monomeer van
polystyreen. Hieronder is een stukje van de structuurformule van een polystyreen
molecuul getekend. Het getekende stukje is opgebouwd uit drie monomeer-eenheden.

H H H H H
I I I I

~C-C-C-C-C-C~
I ~ I H I
C6H5 C6H5 C6H5

H

H

2p 39 0 Geef de structuurformule van het monomeer styreen.

_ Carbid

Vroeger werd de stof carbid (CaC2) gebruikt voor verlichting, bijvoorbeeld in
fietslampen.
Als je water aan carbid toevoegt, ontstaan een zeer brandbaar gas (C2H2) en
calciumhydroxide. Door dit gas aan te steken ontstaat licht.

3p 40 0 Geef de vergelijking van de reactie van carbid met water.

2p 41. Welke van de onderstaande uitspraken over CzH2 is juist?
1 De stof is een verzadigde verbinding.
2 De stof behoort tot de alkenen.

A geen van beide
Balleen 1
c alleen 2
D zowel 1 als 2

Als bij een brand de aanwezigheid van carbid wordt vermoed, is het beter om niet met
water te blussen.

2p 42 0 Leg uit waarom het in dit geval beter is om niet met water te blussen.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina
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- Scheikunde in de landbouw

De zuurgraad van de bodem is een factor die belangrijk is om allerlei gewassen goed te
kunnen verbouwen.
De grond is vaak te zuur, onder andere door de invloed van zure regen. Er is een product
in de handel, magnesiakalk. om de bodem minder zuur te maken. Dit product bevat
calciumcarbonaat en magnesiumoxide. Beide stoffen reageren met H+ ionen uit de bodem.

2p 43. Wat gebeurt er in de bodem met de concentratie van de H+ ionen en de pH door het
toevoegen van magnesiakalk?

De concentratie van De pH wordt
de H+ ionen wordt

A kleiner. lager.
B kleiner. hoger.
c groter. lager.
D groter. hoger.

In de beschrijvingbij het magnesiakalk staat onder andere: "fijngemalen,dus stukken beter".
Barry en Leo vragen zich af waarom een bepaalde hoeveelheid fijngemalen magnesiakalk
"beter" is dan een zelfde hoeveelheid magnesiakalk die uit grove korrels bestaat en van
dezelfde samenstelling is.
Barry zegt dat 100kg magnesiakalk in fijngemalen toestand beter is, omdat het sneller
met H+ ionen kan reageren.
Leo zegt dat 100kg magnesiakalk in fijngemalen toestand beter is,omdat het uiteindelijk
met meer H+ ionen kan reageren.

2p 44. Wie van beiden heeft gelijk?
A geen van beiden
Balleen Barry
c alleen Leo
D zowel Barry als Leo

Gewassen hebben ook stikstof nodig voor de groei. Daarvoor wordt een stof gebruikt die
landbouwers vaak ammonsalpeter noemen. Ammonsalpeter is een zout; de formule van
ammonsalpeter is NH4N03.

2p 45 D Wat is de chemische naam van ammonsalpeter?

3p 46 D Bereken het massapercentage stikstof in ammonsalpeter.

'3111••
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- Examen VBO-MAVO-D

~ Voorbereidend
e Beroeps
:::::s Onderwijs
~.-
~ Middelbaar
o Algemeen
en Voortgezet

Onderwijs

2001
Tijdvak 2

Woensdag 20 Juni
13.30-15.30 uur

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg,
berekening of afleiding gevraagd wordt,
worden aan het antwoord meestal geen
punten toegekend als deze verklaring, uitleg,
berekening of afleiding ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden àlleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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gegevens

Bij de beantwoording van alle vragen mag van onderstaande gegevens gebruik worden
gemaakt.

Periodiek systeem,de eerste 20 elementen

Groep

1 2 13 14 15 16 17 18

1 H He
1 2

2 Li Be B C N ° F Ne
3 4 5 6 7 8 9 10

3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
11 12 13 14 15 16 17 18

4 K Ca
19 20

Periode

Afgeronde
atoommassa's

Atoom-
massa
(u)

Ag 107,9
Al 27,0
Ar 39,9
Ba 137,3
Br 79,9
C 12,0
Ca 40,1
Cl 35,5
Cr 52,0
Cu 63,5
F 19,0
Fe 55,8
H 1,0
He 4,0
Hg 200,6
I 126,9
K 39,1
Mg 24,3
N 14,0
Na 23,0
Ne 20,2

° 16,0
P 31,0
Pb 207,2
S 32,1
Si 28,1
Sn 118,7
Zn 65,4

Oplosbaarheid van zouten in water

OH- 02- Cl- Br- r s2- N03- C032- SOl- P043-

Ag+ - s S s s s g s m s

AP+ s s g g g - g - g s

Ba2+ g - g g g m g s s s

Ca2+ m - g g g m g s m s

Cu2+ s S g g - s g s g s

Fe2+ s s g g g s g s g s

Fe3+ s s g g - s g - g S

Hg2+ - S g m s s g s - S

K+ g - g g g g g g g g

Mg2+ S S g g g s g s g s

Na+ g - g g g g g g g g

NH4+ - - g g g - g - g -

Pb2+ s s m m s s g s s s

Sn2+ s s g g g s - - g s

Zn2+ s s g g g s g s g s

g = goed oplosbaar
m =matig oplosbaar
s = slecht oplosbaar
- = bestaat niet of reageert met water
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_ Chroom

Chroom (Cr) heeft atoomnummer 24.

2p 1. Hoeveel neutronen bevat een chroomatoom met een atoommassa van 52u?
A 24
B 28
c 52
D 76

Chroom wordt bereid uit chromiet, een gesteente dat op verschillende plaatsen op aarde
gedolven wordt.

2p 2 D Geef de algemene naam voor delfstoffen waaruit metalen gewonnen worden.

De formule van chromiet is FeCr204.

3p 3 D Bereken hoeveel kg chroom maximaal gewonnen kan worden uit 500 kg chromiet.

Chroom kent veel toepassingen. Het wordt onder andere gebruikt ter bescherming van
onderdelen van fietsen zoals de velgen en het stuur.
Hoewel chroom een onedel metaal is,wordt het toch nauwelijks aangetast door zuurstof.

2p 4 D Leg uit waarom chroom nauwelijkswordt aangetast door zuurstof.

Om een laagje chroom op een ander metaal aan te brengen, maakt men gebruik van
elektrolyse. Chroomionen (Cr3+) in oplossingworden daarbij omgezet in chroomatomen.
Zo wordt een laagje chroom op het metaal gevormd.Het metaal dat verchroomd moet
worden, is verbonden met één van de elektroden.

2p 5. Nemen chroomionen (Cr3+) tijdens elektrolyse elektronen op, of staan de chroomionen
elektronen af? Aan welke elektrode ontstaat chroom?

Chroom ionen Het chroom ontstaat aan de

A nemen elektronen op.
B nemen elektronen op.
C staan elektronen af.
D staan elektronen af.

negatieve elektrode.
positieve elektrode.
negatieve elektrode.
positieve elektrode.

Sommige soorten cassettebandjes bevatten chroom(IV)oxide.

2p 6. Wat is de formule van chroom(IV)oxide?
A Cr02
B Cr04
C Cr20
D Cr40
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_ Voetverzorging

Als je vaak knellende schoenen draagt, kun je pijnlijke likdoorns krijgen. Met een
likdoornpleister kun je likdoorns verwijderen. De pleister bevat bijtende stoffen die het
eelt van de likdoorn 'week' maken. Het mengsel van stoffen in een likdoornpleister heeft
een pH-waarde van 5,0.

2p 7. Is het mengsel van stoffen in een likdoornpleister basisch, neutraal of zuur?
A basisch
B neutraal
C zuur

Voetwratten kun je bestrijden door ze met 'helse steen' aan te stippen. 'Helse steen' is
een stift die onder andere AgN03 bevat.

2p 8 0 Geef de naam van de stof met formule AgN03.

AgN03 doodt het wrattenweefsel, maar de huid wordt er zwart van.
'Helse steen' wordt tegenwoordig niet veel meer gebruikt.
Een modernere manier om wratten weg te krijgen, is de wrat aan te stippen met
'Formule W'.

Formule W verwijdert wratten en likdoorns zonder pijn indien toegepast volgens de aanwijzingen in deze bijsluiter.

SAMENSTELLING
Applicatievloeistof die 17% salicylzuur bevat.

EIGENSCHAPPEN FORMULE W
Formule W tast de normale en hoornige opperhuid aan. zodat deze loslaat.

WAT ZIJN WRATTEN?
Normale wratten zijn goedaardige gezwellen, die bestaan uit een kern van bindweefsel met
bloedvaten en zijn bekleed met lagen epitheelweefsel. Een normale wrat herkent u aan een
ruw 'bloemkoolachtig' oppervlak.

waarschuwing: Niet op het gezicht toepassen. Vermijd contact met de ogen.
Niet gebruiken in de buurt van open vuur.

Deze vloeistof bevat salicylzuur (C7H603). Eén molecuul salicylzuurkan in water één
H+ ion afsplitsen.

2p 9 0 Geef de formule van het zuurrestion van salicylzuur.

Een flesje 'Formule W' bevat 5,4 g vloeistof.

2p 10 0 Bereken hoeveel gram salicylzuur in dit flesje 'Formule W' aanwezig is.

10002215 Lees verder4

Pagina: 544Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Formule W bevat ook aceton en alcohol. Hieronder zie je de structuurformules van deze
stoffen:

H H

H-C-C-C-H
I I1 I

H 0 H
aceton

H H
I I

H-C-C-O-H
I I

H H
alcohol

2p 11. Welke van de onderstaande uitspraken is juist?
1 Aceton en alcohol zijn isomeren.
2 Aceton en alcohol hebben dezelfde molecuulmassa.

A geen van beide
B alleen 1
c alleen 2
D zowel 1 als 2

_ Kleurrijk

Lakmoes en fenolftaleïen zijn stoffen waarmee je kunt nagaan of een oplossingbasisch,
neutraal of zuur is.

1 p 12 0 Hoe noem je een stof zoals lakmoes en fenolftaleïen,waarmee je kunt nagaan of een
oplossingbasisch,neutraal of zuur is?

Ook broomthymolblauw is zo'n stof.
Hieronder staat een deel van de pH-schaal afgebeeld.Onder deze schaal staan de kleuren
die lakmoes en broomthymolblauw hebben bij verschillende pH-waarden.

pH waarde
lakmoes rood
broomthymolblauw geel____ ~ ~~ __ _L __

4 5 6 7 8 9 10
blauw

blauw

Julia heeft een kleurloze oplossing.Zij verdeelt deze oplossingover twee reageerbuizen.
In de ene reageerbuis doet ze een paar druppels lakmoes.De oplossingwordt paars.
In de andere reageerbuis doet ze een paar druppels broomthymolblauw.De oplossing
wordt geel.

2p 13. Tussenwelke waarden ligt de pH van de oplossing?
A tussen 5,5 en 6,0
B tussen 6,0 en 7,6
c tussen 7,6 en 8,0

Frits onderzoekt drie schoonmaakvloeistoffenuit het keukenkastje:
· ammonia;
· ontkalkingsmiddel;
· oplossingvan gootsteenontstopper.

Hij doet bij elke vloeistof enkele druppels lakmoes.Tweevloeistoffenworden blauw,één
vloeistofwordt rood.

2p 14. Welke van de vloeistoffenwordt rood?
A ammonia
B ontkalkingsmiddel
C oplossingvan gootsteenontstopper
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_ Pannen

Sommige pannen worden van plaatstaal gemaakt. Pannen die van plaatstaal gemaakt zijn,
roesten snel.Als je plaatstaal emailleert, roest het niet.

2p 15. Bij emailleren wordt een pan bedekt met een laagje
A chroom.
B glas.
c verf.
o zink.

Pannen worden vaak gemaakt van roestvast staal (rvs). Roestvast staal is een mengsel van
ijzer, nikkel en chroom.

1 p 16 D Hoe noem je een mengsel van metalen?

Pannen moeten aan een aantal eisen voldoen. Bij de keuze van de materialen waarvan
men pannen maakt, houdt men rekening met een aantal eigenschappen van die
materialen. Alle materialen hebben voor- en nadelen.
In de onderstaande tabel worden de eigenschappen van materialen, waarvan een pan kan
worden gemaakt, met elkaar vergeleken.

materiaal hitte- aantasting door levensduur
geleiding zuren / zouten materiaal

aluminium ++ wel +
gietijzer + wel ++
koper +++ wel +++
plaatstaal + wel +
roestvast staal + niet +++

tabel 1

+ = matig; ++ = gemiddeld; +++ = goed

Een goede geleider zorgt dat de warmte snel over de hele pan wordt verspreid. Bij een
slechte geleider wordt het deel van de pan direct boven de warmtebron heet. Het duurt
veel langer voordat de rest van de pan ook heet is.Het eten direct boven de warmtebron
brandt sneller aan.
Je wordt gevraagd om een goede koekenpan te ontwerpen van plaatstaal. Plaatstaal is een
goedkoop materiaal, maar het heeft nadelen. Om roesten te voorkomen kun je, behalve
emailleren, het plaatstaal beschermen door het te bedekken met een laagje van een ander
metaal. Om de geleiding te verbeteren kun je in de bodem van de koekenpan een extra
metaallaagje aanbrengen.
Hieronder staat een doorsnedetekening van zo'n pan.

doorsnede- \ Ip"""",tekening

extra laag

2p 17 D Welk metaal zou jij als beschermlaag kiezen en welk metaal als extra laag in de bodem?
Geef een verklaring voor je keuzes aan de hand van de gegevens in tabel 1.
Noteer je antwoord als volgt:
............... als beschermlaag, omdat .
............... als extra laag in de bodem, omdat .
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_ Practicum

Wanneer een oplossing van zwavelzuur wordt toegevoegd aan een oplossing van
natriumcarbonaat, treedt een reactie op.De waterstofionen van het zuur reageren met de
opgeloste carbonaationen. Bij de reactie ontstaat koolstofdioxide.

3p 18 D Geef de vergelijking van deze reactie.

,2p 19. Welke van de volgende uitspraken over zwavelzuur is geheel juist?
Een oplossing van zwavelzuur

A bevat ook zwavelzuurmoleculen,dus zwavelzuur is een sterk zuur.
B bevat ook zwavelzuurmoleculen,dus zwavelzuur is een zwak zuur.
C bevat geen zwavelzuurmoleculen,dus zwavelzuur is een sterk zuur.
o bevat geen zwavelzuurmoleculen,dus zwavelzuur is een zwak zuur.

Klaas wil aantonen dat bij de reactie van een oplossing van zwavelzuurmet een oplossing
van natriumcarbonaat koolstofdioxide ontstaat. Hij wil het koolstofdioxide aantonen met
kalkwater.

2p 20. Kalkwater is een oplossing van
A calciumcarbonaat.
B calciumhydroxide.
c kaliumcarbonaat.
o kaliumhydroxide.

Klaas maakt de volgende opstelling:

oplossing van
natri umcarbonaat

kalkwater

vat A vat B

De getekende opstelling is niet juist. Eén van de buizen moet tot in de vloeistof
doorlopen.

2p 21. Welke van de buizen 1,2 of 3 moet tot in de vloeistof doorlopen?
A alleen buis 1
B alleen buis 2
c alleen buis 3

Klaas maakt zijn opstelling in orde door de juiste buis langer te maken.
Hij druppelt de oplossing van zwavelzuur bij de oplossing van natriumcarbonaat in vat A.
Er treedt een reactie op.

2p 22 D Uit welke waarneming in vat A blijkt dat daar een gas ontstaat?

2p 23 D Uit welke waarneming in vat B blijkt dat het gas dat in vat A ontstaat, koolstofdioxide is?
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_ De auto en het milieu

LPG is een auto brandstof. Deze brandstof is een mengsel van koolwaterstoffen met drie of
vier koolstofatomen per molecuul. Eén van die stoffen heeft de volgende structuurformule:

2p 24 D Geef de naam van deze stof.

2p 25 •
A
B

C

D
E

F

In een automotor treden verbrandingsreacties op. Het gasmengsel dat de motor verlaat,
bevat onder andere de volgende stoffen: CO, CO2, H20, N2, NO en N02.

Welke van de stoffen CO, CO2 en H20 is of zijn ontstaan door volledige verbranding van
koolwaterstoffen?
alleen CO
alleen CO2

alleen H20
alleen CO en H20
alleen CO2 en H20
zowel CO als CO2 als H20

NO en N02 ontstaan doordat in de motor stikstof en zuurstof uit de lucht met elkaar
reageren.

3p 26 D Geef de vergelijking van de reactie van stikstof met zuurstof tot stikstofdioxide (N02).

figuur 1

Het gasmengsel dat de automotor verlaat, is schadelijk voor het milieu. Om de uitstoot
van schadelijke stoffen te verminderen, is in het uitlaatsysteem van moderne auto's een
katalysator aangebracht. Figuur 1 geeft schematisch weer welke omzettingen van stoffen
in een katalysator plaatsvinden.

LPG CO, CO2, H20

motor
N2, NO, N02

katalysator
CO2, H20, N2

lucht

uitlaat systeem

3p 27 D Geef de reactievergelijking van één van deze omzettingen.

Bij een auto zonder katalysator komen de stoffen die in de motor ontstaan (zie figuur 1)
in de lucht terecht. Deze stoffen veroorzaken drie milieuproblemen:

· het broeikaseffect wordt versterkt;
· er komen giftige gassen in de lucht;
· er wordt een bijdrage geleverd aan de zure regen.
Als men een auto met een katalysator uitrust, worden deze problemen aangepakt.

2p 28 D Welk van deze milieuproblemen wordt door de katalysator niet aangepakt? Geef een
verklaring voor je antwoord aan de hand van figuur 1.

Bij de jaarlijkse APK-keuring van een auto constateert de automonteur bepaalde gebreken.
Hij concludeert dat de katalysator onvoldoende werkt en dus vervangen moet worden.

2p 29. Welk van de onderstaande gebreken kan het gevolg zijn van een onvoldoende werkende
katalysator?

A De gemeten uitstoot van koolstofmono-oxide is hoger dan toegestaan.
B De gemeten uitstoot van koolstofdioxide is hoger dan toegestaan.
C Het verbrandingsproces in de automotor gaat niet snel genoeg.
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_ Zelfstandig onderzoek

In het kader van zelfstandig onderzoek kiezen Ester, Jacomijn en Elbert voor een
onderzoek naar het vetgehalte van pinda's. Hiervoor kopen zij een zak ongezouten
pinda's.
Elbert vraagt zich af of zij nu alle pinda's moeten gebruiken.
VolgensEster is dat niet nodig, een handvol pinda's is volgens haar ook voldoende om
het vetgehalte te onderzoeken.

2p 30 D Geef aan waarom Ester gelijk heeft.

Ester neemt een handvol pinda's en weegt deze af op een weegschaal.De massa van deze
pinda's is 26,3gram.
Jacomijn stampt de pinda's eerst goed fijn.De fijngestampte pinda's doet zij in een
erlenmeyer. Elbert voegt alcohol toe. Na voldoende schudden van de erlenmeyer is al het
vet opgelost in de alcohol.
De restanten van de pinda's kunnen gemakkelijk uit het mengsel worden verwijderd.
Daarna scheiden ze het vet en de alcohol door de alcohol te verdampen. Het vet blijft
over. Om de alcohol opnieuw te kunnen gebruiken, wordt de verdampte alcohol
opgevangen en door afkoeling weer vloeibaar gemaakt.
Hun werkwijze hebben zij in hun verslag schematisch weergegeven:

alcohol alcohol

t t
fijngestampte mengsel van pinda's,

pinda's scheidings- vet en alcohol scheidings- vet en alcohol scheidings- vet
methode 1 methode 2 methode 3

t
restant pinda's

3p 31 D Welke van de scheidingsmethoden adsorptie, destillatie, extractie en filtratie worden
toegepast?
Noteer je antwoord als volgt:
scheidingsmethode 1: .
scheidingsmethode 2: .
scheidingsmethode 3: .

Jacomijn weegt het vet dat ze hebben verkregen. De hoeveelheid vet is 10,7gram.

2p 32 D Bereken het massapercentage vet in pinda's.

Elbert zegt nu, dat het niet noodzakelijk was om het vet en de alcohol te scheiden.Want
ook zonder die scheiding had hij het massapercentage vet in de pinda's kunnen bepalen.

2p 33 D Geef aan hoe Elbert dan het massapercentage vet had kunnen bepalen.
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_ Geurballen

Geurballen of mottenballen bestaan uit para-dichloorbenzeen. Zij worden voornamelijk
gebruikt om te voorkomen dat de larven van de kleermot gaatjes in kleding maken.
Saloewa koopt een doosje geurballen. Op de verpakking leest zij de volgende gegevens:

Geurballen

50 geurballen

totaal 250gram
para-dichloorbenzeen

1p 34 D Wat is de betekenis van het pictogram?

Para-dichloorbenzeen is een vaste kristallijne stof.
Saloewa heeft een grote kast (inhoud 2,0m-') waarin zij haar kleren opbergt. In deze kast
legt zij drie geurballen neer als bescherming voor haar kleren. Saloewa ziet na verloop
van tijd de geurballen kleiner worden.
De stof gaat van de vaste fase naar de gasfase.

2p 35 •
A
B
C
0

E

F

Wat is de naam voor de overgang van de vaste fase naar de gasfase?
condenseren
rijpen
smelten
stollen
sublimeren
verdampen

Op een chemiekaart ziet Saloewa dat de MAC-waarde (Maximaal Aanvaardbare
Concentratie) van para-dichloorbenzeen 7,8 gram per m3 is.

4p 36 D Laat aan de hand van een berekening zien of de lucht in haar kast wel of niet schadelijk
voor haar gezondheid is,wanneer de drie geurballen zijn overgegaan naar de gasfase.

De larven van de kleermot verdragen geen zonlicht.Toch kiest Saloewa ervoor om haar
kleren in de (donkere) kast op te bergen in plaats van in het directe zonlicht. Saloewa
doet dit, omdat door zonlicht de kleuren kunnen verbleken.

2p 37. Door welk chemisch proces kunnen Saloewa's kleren verbleken?
A elektrolyse
B fotolyse
c fotosynthese
o thermolyse
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_ Atoomnummer 114

Bij een experiment heeft men kernen van plutoniumatomen (atoomnummer 94)
beschoten met kernen van een ander element. Men is erin geslaagd om de
plutoniumkernen te laten "versmelten" met de atoomkernen van dat andere element. De
nieuwe grote atoomkern die ontstond, bevat alle protonen van een plutoniumkern en alle
protonen van een kern van dat andere element. De nieuwe atomen hebben
atoomnummer 114.

1 p 38 0 Hoeveel protonen bevat zo'n kern waarmee plutonium beschoten is?

1 p 39 0 Geef het symbool van "dat andere element".

De nieuwe atoomkernen bij dit experiment hebben atoomnummer 114en een massa
van 289 u.
Bij een ander experiment heeft men atoomkernen gemaakt met atoomnummer 118en
een massa van 289 u.

2p 40 0 Leg uit dat een atoom met atoomnummer 118en massa 289 u en een atoom met
atoomnummer 114en massa 289 u geen isotopen van elkaar zijn.

_ Spiritus

In een spiritusfabriek wordt eerst alcohol gemaakt. Men voegt micro-organismen toe aan
een oplossing van glucose.Deze organismen zetten de glucose om in alcohol.Bij deze
reactie ontstaat ook een gas.

3p 41 0 Geef de reactievergelijking van de omzetting van glucose in alcohol.

1 p 42 0 Hoe noemt men het proces waarbij micro-organismen glucose omzetten in alcohol?

2p 43 •
A
B

C
D

2p 44 0

l::1rrnll

Uit de oplossingvan alcohol verwijdert men de micro-organismen.Daarna scheidt men
de alcohol van het water.
Om de alcohol ongeschikt voor consumptie te maken, voegt men een giftige stof toe. Men
lost er ook een blauwe kleurstof in op om goed zichtbaar te maken dat dit mengsel niet
gedronken mag worden. Deze oplossingwordt verkocht onder de naam spiritus.
Een leerling wil een proefje doen met spiritus,waarvoor hij eerst de blauwe kleurstof uit
de spiritus wil verwijderen door middel van adsorptie. Hiertoe voegt hij een stof toe aan
de spiritus.

Met welke van de volgende stoffen kan de blauwe kleurstof uit spiritus verwijderd
worden?
actieve koolstof
azijnzuur
kopersulfaat
lakmoes

Kan na het verwijderen van de blauwe kleurstof de spiritus veilig gedronken worden?
Geef een verklaring voor je antwoord.
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■■■■

000010 15 Begin

Examen VBO-MAVO-D

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1

Maandag 29 mei
13.30 –15.30 uur

S
ch

ei
ku

nd
e

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg,
berekening of afleiding gevraagd wordt,
worden aan het antwoord meestal geen
punten toegekend als deze verklaring, uitleg,
berekening of afleiding ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 45 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Bij de beantwoording van alle vragen mag van onderstaande gegevens gebruik worden
gemaakt.

gegevens Periodiek systeem, de eerste 20 elementen 

Groep

Periode

Afgeronde Oplosbaarheid van zouten in water
atoommassa’s

g = goed oplosbaar
m = matig oplosbaar
s = slecht oplosbaar
– = bestaat niet of reageert met water
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1 2 13 14 15 16 17 18

1 H He
1 2

2 Li Be B C N O F Ne
3 4 5 6 7 8 9 10

3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
11 12 13 14 15 16 17 18

4 K Ca
19 20

Atoom-
massa
(u)

Ag 107,9
Al 27,0
Ar 39,9
Ba 137,3
Br 79,9
C 12,0
Ca 40,1
Cl 35,5
Cr 52,0
Cu 63,5
F 19,0
Fe 55,8
H 1,0
He 4,0
Hg 200,6
I 126,9
K 39,1
Mg 24,3
N 14,0
Na 23,0
Ne 20,2
O 16,0
P 31,0
Pb 207,2
S 32,1
Si 28,1
Sn 118,7
Zn 65,4

OH- O2- Cl- Br- I- S2- NO3
- CO3

2- SO4
2- PO4

3-

Ag+ – s s s s s g s m s

Al3+ s s g g g – g – g s

Ba2+ g – g g g m g s s s

Ca2+ m – g g g m g s m s

Cu2+ s s g g – s g s g s

Fe2+ s s g g g s g s g s

Fe3+ s s g g – s g – g s

Hg2+ – s g m s s g s – s

K+ g – g g g g g g g g

Mg2+ s s g g g s g s g s

Na+ g – g g g g g g g g

NH4
+ – – g g g – g – g –

Pb2+ s s m m s s g s s s

Sn2+ s s g g g s – – g s

Zn2+ s s g g g s g s g s
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■■■■ Tin

Een bepaald tinion (Sn4+) bevat 46 elektronen, 50 protonen en 70 neutronen.

2p 1 ■ Wat is het atoomnummer van tin?
A 46
B 50
C 70
D 96
E 116
F 120

2p 2 ■ Hoe groot is de massa van dit tinion?
A 46 u
B 50 u
C 70 u
D 96 u
E 116 u
F 120 u

Deze Sn4+ ionen kunnen ontstaan als een oplossing met Sn2+ ionen wordt gemengd met
een oplossing die Fe3+ ionen bevat. De volgende reactie treedt op:

Sn2+ +  2 Fe3+ → Sn4+ +  2 Fe2+

2p 3 ■ Welk deeltje neemt bij deze reactie elektronen op?
A Fe2+

B Fe3+

C Sn2+

D Sn4+

Karel en Suzanne willen onderzoeken of tin(IV)hydroxide goed oplosbaar is in water.
Karel maakt een oplossing die Sn4+ ionen bevat, door oplossingen van tin(II)sulfaat en
van ijzer(III)sulfaat te mengen. De hierboven beschreven reactie treedt op. Hij heeft de
beide oplossingen in de juiste verhouding gemengd, zodat de oplossing die hij na de
reactie verkrijgt, geen Sn2+ ionen en geen Fe3+ ionen bevat.
Aan de verkregen oplossing voegt Karel een oplossing van natriumhydroxide toe. Hij ziet
in het mengsel een neerslag ontstaan.
Karel trekt uit dit onderzoek de conclusie dat tin(IV)hydroxide slecht oplosbaar is in
water.
Suzanne zegt: „Het is misschien wel waar dat tin(IV)hydroxide slecht oplosbaar is in
water, maar dat blijkt niet uit dit onderzoek”.

3p 4 ■■ Leg uit waarom dit onderzoek niet geschikt is om te onderzoeken of tin(IV)hydroxide
goed oplosbaar is in water.

■■■■ Stroomgeleiding

2p 5 ■ Onder welke omstandigheden kan een zout elektrische stroom geleiden?
A uitsluitend in vaste toestand
B uitsluitend in opgeloste toestand
C uitsluitend in gesmolten toestand
D zowel in vaste als in opgeloste toestand
E zowel in vaste als in gesmolten toestand 
F zowel in opgeloste als in gesmolten toestand 
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■■■■ Steenkoolbranden

krantenartikel

Naar: NRC Handelsblad

Bij het verbranden van steenkool ontstaat onder andere koolstofdioxide (CO2).

2p 6 ■ Welke van de onderstaande uitspraken is juist?
1 Koolstofdioxide is brandbaar.
2 Koolstofdioxide is reukloos.

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

3p 7 ■■ Bereken hoeveel miljoen ton koolstofdioxide ontstaat bij de verbranding van
200 miljoen ton steenkool. Neem bij deze berekening aan dat de steenkool uitsluitend uit
koolstof bestaat.

Om versterking van het broeikaseffect tegen te gaan, zijn in Nederland al veel
maatregelen genomen om de uitstoot van koolstofdioxide te beperken. Sommige mensen
vinden hulp aan China bij het bestrijden van steenkoolbranden nuttiger dan nog meer
maatregelen in Nederland.

2p 8 ■■ Geef aan de hand van de bovenstaande tekst een argument voor deze opvatting.

Door het ontstaan van koolstofdioxide wordt het broeikaseffect versterkt. Bij de
verbranding van de steenkool ontstaat nog een andere stof (regels 14 tot en met 17) die
een milieuprobleem veroorzaakt.

2p 9 ■■ Geef de naam van die andere stof en geef aan welk milieuprobleem door die stof wordt
veroorzaakt.
Noteer je antwoord als volgt:
stof die ontstaat: …
milieuprobleem: …

Stoffen hebben stofeigenschappen zoals bijvoorbeeld kookpunt, brandbaarheid en
oplosbaarheid.
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Nederlandse hulp bij bestrijding van
enorme steenkoolbranden in China

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Een Nederlands bedrijf gaat China helpen
bij de bestrijding van de enorme
steenkoolbranden die daar telkens opnieuw
de kop opsteken. Jaarlijks gaat er zo'n 200
miljoen ton steenkool door brand verloren.
De branden leiden niet alleen tot grote
economische verliezen, maar versterken
ook het broeikaseffect. Deze branden
zorgen voor 2 tot 3 procent van de
koolstofdioxide-uitstoot die over de hele
wereld plaatsvindt. Dat is twee keer de
totale Nederlandse uitstoot van
koolstofdioxide (CO2).
Het gaat daarbij ook nog om zwavelrijke
steenkool. Dat veroorzaakt naast het
broeikaseffect nog een extra
milieuprobleem.

De branden ontstaan vanzelf en zijn vaak
ondergronds. Doordat het er zo warm en
droog is, treden chemische reacties op,
waardoor de temperatuur oploopt. 
Bij 280 °C begint de steenkool spontaan te
branden als er lucht bij komt. 
De Chinezen proberen de branden op drie
manieren te bestrijden:
– de brandende steenkoollagen bedekken
met zand of klei
– de brandende steenkoollagen injecteren
met water 
– de brandende steenkool weghalen met
graafmachines.
De Nederlanders helpen de Chinezen door
de ondergrondse branden tijdig op te
sporen met behulp van infrarood opnames.
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1p 10 ■■ Wat is de naam van de stofeigenschap van steenkool die wordt beschreven in de regels 22
en 23 van het krantenartikel?

Door het injecteren van water in brandende steenkoollagen (regels 28 en 29) ontstaan
grote hoeveelheden waterdamp.

2p 11 ■ Welke van de onderstaande uitspraken is juist?
1 Door het injecteren van water daalt de temperatuur van de steenkool.
2 Door de grote hoeveelheden gevormde waterdamp wordt de aanvoer van zuurstof
moeilijker.

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

■■■■ Rubber

Columbus was de eerste Europeaan die melding maakte van rubber. Hij ontdekte dat
Indianen een bal bezaten die terugveerde bij botsing tegen een muur. De bal was
gemaakt van natuurrubber.
Natuurrubber is een polymeer. De grondstof voor natuurrubber is isopreen. Hieronder is
de structuurformule van isopreen gegeven:

2p 12 ■ Welke van de twee stoffen waarvan hieronder de structuurformules gegeven zijn, is een
isomeer van isopreen?

stof 1                                    stof 2

A Geen van beide stoffen is een isomeer van isopreen.
B Alleen stof 1 is een isomeer van isopreen.
C Alleen stof 2 is een isomeer van isopreen.
D Zowel stof 1 als stof 2 is een isomeer van isopreen.

2p 13 ■■ Geef aan hoe uit de structuurformule blijkt dat isopreen een stof is die kan polymeriseren.

Om de eigenschappen van natuurrubber te verbeteren, past men het zogenoemde
vulkanisatieproces toe. Hierbij laat men natuurrubber met zwavel reageren. Er worden
dan dwarsverbindingen tussen de koolstofketens gevormd.
Niet-gevulkaniseerd natuurrubber bestaat uit lange ketens zonder dwarsverbindingen.

1p 14 ■■ Geef de naam van de groep polymeren waarbij tussen de ketens geen dwarsverbindingen
zitten.

Natuurrubber is voor een groot deel vervangen door synthetische rubber. Synthetische
rubber en plastics worden uit dezelfde grondstof gemaakt.

1p 15 ■■ Uit welke grondstof wordt synthetische rubber gemaakt?

C C

C

C C

H

H

H

H

H

H

H H

C

H H

C C

H

H

C

H H

C

H
H H

C

C

C

H

H

H

C

H H
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■■■■ Thermische verontreiniging

Elektriciteitscentrales en fabrieken gebruiken water uit meren, rivieren en kanalen als
koelwater. Het warme water wordt weer geloosd in het buitenwater. Men noemt dit
„thermisch verontreinigd water”.
Vergelijk de concentratie van zuurstof in thermisch verontreinigd water met die in niet
verontreinigd buitenwater.

2p 16 ■ De zuurstofconcentratie in thermisch verontreinigd water is
A lager dan in niet verontreinigd buitenwater.
B even hoog als in niet verontreinigd buitenwater.
C hoger dan in niet verontreinigd buitenwater.

■■■■ Scheepsbouw

Vroeger werden de ijzeren platen van schepen aan elkaar gezet met behulp van klinknagels.
Dat ging als volgt.
Twee platen werden een stukje over elkaar gelegd waarna er gaten in geboord werden.
De ijzeren klinknagels werden gloeiend heet gemaakt en in de gaten geplaatst. Aan één
kant werd de klinknagel tegengehouden. Met een zware hamer werd de klinknagel
vastgeslagen (geklonken). De nagel koelde af en kromp, waardoor de platen stijf tegen
elkaar werden getrokken.

Het gebruik van klinknagels in de scheepsbouw is alleen mogelijk omdat ijzer, naast dat
het sterk is, ook nog andere eigenschappen heeft.

1p 17 ■■ Noem zo’n andere eigenschap van ijzer waardoor ijzer geschikt is als materiaal voor
klinknagels.

Tegenwoordig gebruikt men bij het bouwen van nieuwe schepen geen klinknagels meer.
De platen worden nu elektrisch aan elkaar gelast.
Bij elektrisch lassen wordt op de hechtplaats met behulp van een ijzeren lasdraad een
zeer sterke elektrische stroom door de platen geleid. Door de stroom smelten de platen
op de hechtplaats en van de lasdraad druppelt er gesmolten ijzer bij. Na het stollen van
het ijzer vormen de platen een geheel.
Tijdens het lassen kunnen zuurstof en stikstof met het gesmolten ijzer reageren. Daarbij
ontstaan ijzeroxiden en ijzernitriden die de hechtplaats verzwakken.
De formule van het nitride-ion is N3-.

2p 18 ■■ Geef de formule van ijzer(II)nitride.

plaat

plaat

voor het klinken na het klinken

een klinknagelverbinding en een klinknagel
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Om te voorkomen dat zuurstof en stikstof met het ijzer reageren, heeft men om de
lasdraad een bekleding aangebracht. Tijdens het smelten van de lasdraad ontstaat uit één
van de stoffen in de bekleding koolstofdioxide. Dit gas houdt zuurstof en stikstof weg van
het gesmolten ijzer. Koolstofdioxide kan niet met het ijzer reageren.

2p 19 ■ Uit welke van de onderstaande stoffen kan koolstofdioxide ontstaan?
A calciumcarbonaat
B calciumfosfaat
C calciumnitraat
D calciumsulfaat

Bij een andere manier van lassen, last men met een draad zonder bekleding. Om de las te
beschermen tegen reacties van ijzer met zuurstof of stikstof, wordt tijdens het lassen een
beschermgas rond het smeltende metaal geleid. Men gebruikt het edelgas argon als
beschermgas.

1p 20 ■■ Geef aan waarom een edelgas geschikt is als beschermgas.

■■■■ Practicum

Kalkwater is een oplossing van calciumhydroxide.

2p 21 ■ De pH van kalkwater is
A kleiner dan 7.
B gelijk aan 7.
C groter dan 7.

Om de aanwezigheid van water aan te tonen, kan men wit kopersulfaat gebruiken.
Als wit kopersulfaat in aanraking komt met water, verandert het van kleur.

1p 22 ■■ Welke kleur krijgt het kopersulfaat?

Bij een proef wordt een stof verbrand. Het gas dat daarbij ontstaat, wordt over wit
kopersulfaat en door helder kalkwater geleid. Het kopersulfaat verandert van kleur, het
kalkwater verandert niet.

2p 23 ■ Welk van de onderstaande stoffen werd verbrand?
A CH4
B CO
C H2
D O2

gesmolten ijzer

plaat

plaat

druppel ijzer

lasdraad
beschermgas

beschermgas
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■■■■ Papierontzuring

Eén van de belangrijkste bedreigingen voor oude boeken en documenten is verzuring van
het papier. In papier zit altijd een beetje water. Door opname van verzurende stoffen uit
de lucht ontstaan in dit water waterstofionen (H+).
Papier wordt gemaakt van vezels van de stof cellulose. De cellulosevezels van het papier
kunnen reageren met het water in het papier. De cellulose wordt daarbij afgebroken,
waardoor het papier op den duur uit elkaar valt. Vooral in papier dat veel waterstofionen
bevat, treedt deze reactie op. Het aantal waterstofionen in het papier wordt door deze
reactie niet minder.

2p 24 ■ Wat is de functie van de waterstofionen bij deze reactie?
A base
B indicator
C katalysator

Door gebruik te maken van een speciale pen, kan men vaststellen of papier zuur is. De
inkt van zo’n pen is een oplossing van lakmoes. Men zet dan op een onopvallende plaats
een streepje met zo’n pen. Aan de kleur van de inkt kan men zien of het papier zuur is.

2p 25 ■■ Welke kleur krijgt de inkt als het papier zuur is?

Er zijn verschillende methoden ontwikkeld om papier te ontzuren. Bij één van deze
methoden is de werkzame stof magnesiumoxide. Het magnesiumoxide wordt in de
vloeistof „perfluorhexaan” gebracht. Perfluorhexaan is een zuivere stof. De
magnesiumoxide-deeltjes blijven als kleine vaste deeltjes in de vloeistof aanwezig.

2p 26 ■ Hoe noemt men een mengsel van vaste deeltjes in een vloeistof?
A een emulsie
B een nevel
C een oplossing
D een suspensie

De te behandelen boeken worden in stalen vaten gedaan. De stalen vaten worden
volgepompt met het mengsel van magnesiumoxide en perfluorhexaan. De ontzuring vindt
plaats doordat het magnesiumoxide met de waterstofionen reageert. Hierbij ontstaan
onder andere watermoleculen.

3p 27 ■■ Geef de vergelijking van de reactie tussen magnesiumoxide en waterstofionen (H+).

Er wordt een overmaat magnesiumoxide gebruikt. Na afloop van de reactie bevatten de
vaten met boeken nog een mengsel van magnesiumoxide en perfluorhexaan.
Perfluorhexaan is zeer duur: het kost ƒ 200,– per liter. Het is dus van belang om zoveel
mogelijk van de gebruikte vloeistof terug te winnen, zodat het kan worden hergebruikt.
Men pompt het mengsel van magnesiumoxide en perfluorhexaan uit het vat. Het restant
perfluorhexaan dat dan nog in het papier zit, wint men terug door het perfluorhexaan te
laten verdampen en daarna te condenseren. Het magnesiumoxide blijft in het papier
achter.
Bij dit terugwinnen van het restant van perfluorhexaan wordt gebruik gemaakt van een
verschil in stofeigenschappen tussen perfluorhexaan en papier.

2p 28 ■ Van welk verschil in stofeigenschappen tussen perfluorhexaan en papier wordt gebruik
gemaakt bij het terugwinnen van het restant van de vloeistof?

A verschil in adsorptie
B verschil in kookpunt
C verschil in oplosbaarheid

000010 15 8 Lees verder
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Papier dat ontzuurd is, blijft dat niet altijd. Door invloeden van buitenaf kan het papier
weer zuur worden. Toch is het zo dat na de hierboven beschreven behandeling het papier
voor lange tijd tegen „zuuraanvallen” bestand is.
Uit de beschrijving van het proces (pagina 8) blijkt dat het papier na de behandeling een
stof bevat die het papier tegen „zuuraanvallen” beschermt.

2p 29 ■■ Geef de naam van deze stof.

■■■■ ISO

krantenartikel

naar: De Volkskrant

2p 30 ■ Welke van de onderstaande reactievergelijkingen geeft de beschreven vorming van
waterstoffluoride juist weer?

A F  +  H  → HF
B 2 F +  H2 → 2 HF
C F2 +  2 H  → 2 HF

■■■■ Amalgaam

2p 31 ■ Zilveramalgaam is een mengsel van zilver en 
A kwik.
B lood.
C tin.
D zink.

■■■■ Lithiumtabletten

De stof lithiumcitraat kan de stemming bij een depressieve patiënt gunstig beïnvloeden.
Een tablet bestaat uit een klein onoplosbaar sponsje met daarin de vaste stof
lithiumcitraat. Als een patiënt het geneesmiddel slikt, zal het lithiumcitraat langzaam
oplossen in het maagsap en het darmsap.

2p 32 ■ Welke scheidingsmethode is hier van toepassing?
A adsorptie
B extractie
C filtratie
D indampen

000010 15 9 Lees verder

Satelliet ontdekt
waterstoffluoride

De Europese infraroodsatelliet ISO
heeft waterstoffluoride (HF) ontdekt
in een grote gaswolk bij het centrum
van het Melkwegstelsel.
Geleerden denken dat het waterstof-
fluoride in de gaswolk is ontstaan
door een chemische reactie tussen
fluoratomen en waterstofmoleculen.
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Lithiumcitraat (Li3C6H5O7) bestaat uit lithiumionen (Li+) en citraationen.

2p 33 ■■ Geef de formule van het citraation.

Behalve tabletten met lithiumcitraat, worden er ook tabletten met het goed oplosbare
lithiumcarbonaat (Li2CO3) gebruikt. Een lithiumcarbonaattablet bestaat vrijwel alleen uit
lithiumcarbonaat.
Bij gebruik van lithiumcarbonaat en lithiumcitraat komen lithiumionen in het bloed.
Diagram 1 geeft de concentratie van lithiumionen in het bloed aan bij een patiënt die een
lithiumcitraattablet gebruikt en de concentratie van lithiumionen in het bloed bij dezelfde
patiënt bij gebruik van een lithiumcarbonaattablet. Beide tabletten bevatten evenveel
lithiumionen.

diagram 1

De lithiumionen werken genezend.
De concentratie van lithiumionen in het bloed moet daarvoor tussen 5 mg per liter en 9 mg
per liter bloed gehouden worden. Als de concentratie van lithiumionen in het bloed te
laag is, werkt het geneesmiddel niet. Als de concentratie van lithiumionen te hoog is,
ontstaan negatieve bijwerkingen voor het lichaam.

2p 34 ■■ Leg uit welke soort tabletten volgens de bovenstaande gegevens geen bijwerkingen voor
de patiënt zal veroorzaken.

In de bijsluiter die de apotheek bij lithiumcitraattabletten meegeeft, staat dat
lithiumcitraattabletten niet gecombineerd mogen worden met medicijnen die vocht
(water) uit het lichaam (en dus het bloed) afvoeren.

2p 35 ■■ Leg uit, aan de hand van gegevens die zijn vermeld op deze bladzijde, waarom
lithiumcitraattabletten niet gecombineerd mogen worden met vochtafvoerende
medicijnen.

Een tablet bevat 420 mg van het geneesmiddel lithiumcitraat (Li3C6H5O7).

3p 36 ■■ Bereken hoeveel milligram lithiumionen één tablet bevat. De atoommassa van lithium is
7,0 u.

000010 15 10 Lees verder
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■■■■ Brand

krantenartikel

naar: Reformatorisch Dagblad

Uit het artikel is af te leiden dat het plastic van de stoelen zeer waarschijnlijk PVC
(polyvinylchloride) moet zijn geweest. PVC wordt gemaakt door polymerisatie van C2H3Cl.
De structuurformule van C2H3Cl is:

De juiste chemische naam van de stof die door polymerisatie van C2H3Cl ontstaat is niet
„polyvinylchloride”. Tegenwoordig heeft dit plastic een andere naam.

2p 37 ■■ Geef de juiste naam van dit plastic.

Behalve waterstofchloride komen bij de verbranding van PVC ook water en koolstofdioxide
vrij.

3p 38 ■■ Geef de reactievergelijking voor de verbranding van PVC. Gebruik voor PVC hierbij de
formule C2H3Cl.

Met de term „zoutzuurgas” wordt in het artikel het gas waterstofchloride bedoeld. Door
het oplossen van dit gas in het bluswater ontstaat zoutzuur.

2p 39 ■ Wat is de juiste chemische notatie van zoutzuur?
A HCl(aq)
B HCl(l)
C H+(aq)  +  Cl-(aq)
D H+(l)  +  Cl-(l)

Het gas waterstofchloride reageert vrijwel niet met staal (ijzer). Ook zal het staal tijdens
de brand niet roesten. Toch was na afloop van de brand het staal van de kerk ernstig
aangetast.
Een toeschouwer vond dat de brandweer bij deze brand geen water maar een ander
blusmiddel had moeten gebruiken. Hij zei: „Dat het staal van de kerk zo is aangetast,
komt omdat ze met water geblust hebben.”

2p 40 ■■ Leg uit dat bij deze brand het staal wordt aangetast als met water wordt geblust.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

H

H

C

Cl

H

C
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Brand in Apeldoornse Kerk
De kerk De Drie Ranken in Apeldoorn is
gistermiddag zwaar beschadigd geraakt
door brand. De brandweer schat de
schade voorlopig op meer dan een
miljoen gulden.
Een buurtbewoner zag even voor één
uur rook uit de kerk komen. Hij
waarschuwde de brandweer, die zeven
bluswagens inzette. Doordat plastic
stoelen in de kerk verbrandden, kwam
zoutzuurgas vrij. Dat heeft het pijporgel
en de staalconstructie van de kerk
aangetast. Er is geen gevaar voor de
omwonenden geweest. Het vuur was in
twee uur geblust.
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■■■■ Compost

Groenten-, fruit- en tuinafval worden verwerkt tot compost, een meststof. Bij de vorming
van compost ontstaan onder andere methaan en ammoniak. Deze gassen komen in de
lucht terecht. Lucht bestaat voor ongeveer 80% uit stikstof en voor ongeveer 20% uit
zuurstof.
Methaan en ammoniak zijn slecht voor het milieu.
Men heeft de invloed van zuurstof op de processen bij het composteren onderzocht. Men
heeft ontdekt dat er bacteriën bestaan die zowel methaan als ammoniak kunnen afbreken
(bacteriesoort A). Voor de afbraak van methaan hebben deze bacteriën zuurstof uit de
lucht nodig. Er treedt dan volledige verbranding van methaan op.

3p 41 ■■ Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van methaan (CH4).

Voor de omzetting van ammoniak hebben de bacteriën van soort A ook zuurstof nodig.
De reactievergelijking voor de omzetting van ammoniak is als volgt:

reactie 1: NH3 +  2 O2 → H+ +  NO3
- +  H2O

Door deze reactie treedt verzuring van de compost op.

2p 42 ■ Wat is de naam van het opgeloste zuur dat bij deze reactie ontstaat?
A salpeterzuur
B zoutzuur
C zwavelzuur

Het nitraat (NO3
-) dat bij reactie 1 ontstaat, kan door een andere groep bacteriën (soort B)

omgezet worden in stikstof. De vergelijking van één van de reacties die daarbij optreden, is:

reactie 2: 4 H+ +  4 NO3
- +  C4H8O2 → 2 N2 +  6 H2O  +  4 CO2

2p 43 ■■ Leg uit dat reactie 2 er voor zorgt dat de verzuring, die veroorzaakt wordt door reactie 1,
minder wordt.

De stoffen die bij reactie 2 ontstaan, komen in de lucht terecht.

2p 44 ■ Welke van de onderstaande uitspraken over deze stoffen is juist?
1 N2 veroorzaakt luchtverontreiniging.
2 H2O veroorzaakt luchtverontreiniging.

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

De bacteriën van soort B doen hun werk het best als er geen zuurstof aanwezig is. Als er
wel wat zuurstof is, werken ze veel minder goed. Normale lucht is giftig voor bacteriesoort B.
Men wil onderzoeken hoe men bij het maken van compost er voor kan zorgen dat zo
weinig mogelijk ammoniak vrijkomt èn dat de compost niet zuur wordt. Dan moeten de
bacteriën van soort A en de bacteriën van soort B gelijktijdig hun werk in de compost
kunnen doen.
Men voert de compostering uit in een ruimte waarin men het zuurstofgehalte van de lucht
kan regelen.

2p 45 ■ Bij welk van de zuurstofgehalten 0%, 10%, 20% of 30% zuurstof kunnen beide
bacteriesoorten hun werk doen?

A 0%
B 10%
C 20%
D 30%

Einde

000010 15 12
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- Examen VBO-MAVO-D 0020Cl) Voorbereidend'C Beroepse
::::J Onderwijs
.lI:: Tijdvak 2.-
Cl) Middelbaar Woensdag 21 juni
J: Algemeen 13.30-15.30 uure
Cl) Voortgezet

Onderwijs

Als bij een open vraag een verklaring,uitleg,
berekening of afleidinggevraagdwordt,
worden aan het antwoord meestal geen
punten toegekend als deze verklaring,uitleg,
berekening of afleidingontbreekt.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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Bij de beantwoording van alle vragen mag van onderstaande gegevens gebruik worden
gemaakt.

Periodiek systeem, de eerste 20 elementen

Groep

gegevens

1 2 13 14 15 16 17 18

1 H He
1 2

2 Li Be B C N ° F Ne
3 4 5 6 7 8 9 10

3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
11 12 13 14 15 16 17 18

4 K Ca
19 20

Periode

Afgeronde
atoommassa's

Atoom-
massa
(u)

Ag 107,9
Al 27,0
Ar 39,9
Ba 137,3
Br 79,9
C 12,0
Ca 40,1
Cl 35,5
Cr 52,0
Cu 63,5
F 19,0
Fe 55,8
H 1,0
He 4,0
Hg 200,6
I 126,9
K 39,1
Mg 24,3
N 14,0
Na 23,0
Ne 20,2

° 16,0
P 31,0
Pb 207,2
S 32,1
Si 28,1
Sn 118,7
Zn 65,4

Oplosbaarheid van zouten in water

OH- 02- Ci- Br- 1- S2- N03- COl- S042- P043-

Ag+ - s S s s s g s m s

AP+ s s g g g - g - g s

Ba2+ g - g g g m g s s s

Ca2+ m - g g g m g s m s

Cu2+ s S g g - s g s g s

Fe2+ s s g g g s g s g s

Fe3+ s s g g - s g - g S

Hg2+ - S g m s s g s - S

K+ g - g g g g g g g g

Mg2+ S S g g g s g s g s

Na+ g - g g g g g g g g

NH4+ - - g g g - g - g -

Pb2+ S s m m s s g s s s

Sn2+ s s g g g s - - g s

Zn2+ s s g g g s g s g s

g = goed oplosbaar
m = matig oplosbaar
s = slecht oplosbaar
- = bestaat niet of reageert met water
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_ Boor

Het element boor heeft het symbool B en atoomnummer 5.Niet alle booratomen zijn
hetzelfde. Zo bestaan er booratomen met een atoommassa van 10 u. Deze atomen
kunnen worden aangegeven als boor-lO.Behalve de atomen boor-lO bestaan er ook
booratomen met een atoommassa van 11 u: boor-I 1.

2p 1 • Wat moet in de volgende zin worden ingevuld om deze juist te maken?
"Atomen boor-lO en atomen boor-Ll zijn verschillende ...... van het element boor."

A indicatoren
B isomeren
c isotopen
0 monomeren

2p 2 • Hoe is een booratoom met een massa van 11u opgebouwd?

elektronen neutronen protonen

A 5 5 6
B 5 6 5
c 5 6 6
0 6 5 5
E 6 5 6
F 6 6 5

In de natuur bestaat boor voor 20 % uit atomen boor-lO en voor 80 % uit atomen boor-11.

2p 3. Is de gemiddelde atoommassa van boor - zoals het in de natuur voorkomt - kleiner dan,
gelijk aan of groter dan 10,5 u?

A kleiner dan 10,5 u
B gelijk aan 10,5 u
c groter dan 10,5 u

Het element boor wordt onder andere toegepast in een nieuwe manier om ernstig zieke
mensen door middel van bestraling te genezen. De stof die men daarvoor gebruikt, is een
zout. Dit zout bestaat uit Na+ ionen, en negatieve ionen met de formule B12H12S2-.

2p 4 D Geef de formule van het zout.

Na inname wordt de stof door het bloed getransporteerd naar de zieke plek in het
lichaam.Daarna wordt de zieke plek bestraald met neutronen. Deze neutronen dringen
door in de kernen van atomen boor-l.O, De kernen vallen daarna uiteen in lithiumkernen
en zogenoemde alfadeeltjes. Deze alfadeeltjes moeten de patiënt genezen.
Een alfadeeltje bestaat uit 2 protonen en 2 neutronen en is op te vatten als de kern van
een bepaald atoom. Met behulp van het Periodiek Systeem is na te gaan van welke
atoomsoort een alfadeeltje de kern is.

2p 5. Hoe groot is de lading van een alfadeeltje, en wat is het symbool van de bedoelde
atoomsoort?

De lading van een alfadeeltje is: Het symbool van de atoomsoort is:

A 2+
B 2+
c 4+
o 4+

He
Be
He
Be
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_ Lachgas

krantenartikel Nieuwe linke kicks uit een ballonnetje
Kermisbazen lieten in de vorige eeuw al een
klant tegen betaling wat lachgas (N20) snuiven.
Die klant beleefde dan een vrolijke sensatie. Op
een keer viel een kermisklant die onder invloed
van lachgas was, van het podium. Hij brak z'n

been, maar leek er niks van te voelen.
Horace Wellens, een tandarts, zag dat en kwam
op het idee om lachgas als narcosemiddel (ver
dovingsmiddel) te gebruiken.

naar: Brabants Dagblad

2p 6 0 Op grond van welke waarneming kwam Horace Wellens op het idee om lachgas te
gebruiken als verdovingsmiddel?

2p 7 0 Geef de scheikundige naam voor lachgas (N20).

krantenartikel De laatste tijd duikt het gas op bij houseparty's
en megadance-events. Verkopers met cilinders
met vloeibaar lachgas blazen voor een paar

piek een ballonnetje vol met lachgas. De
feestgast inhaleert de inhoud van de ballon en
stijgt voor dertig seconden uit z'n schoenen.

naar: Brabants Dagblad

Via de longen lost het lachgas op in het water van het menselijk bloed. Zo brengt het
bloed het lachgas bij de hersenen.

2p 8. Welke faseovergang ondergaat vloeibaar lachgas in de cilinder en welke faseovergang
vindt plaats in de longen?

in de cilinder in de longen

A N20 (aq) ~ N20 (g) N20 (g) ~ N20 (aq)
B N20 (aq) ~ N20 (g) N20 (g) ~ N20 (1)
C N20 (aq) ~ N20 (I) N20 (1) ~ N20 (aq)
0 N20 (I) ~ N20 (aq) N20 (aq) ~ N20 (1)
E N20 (1) ~ N20 (g) N20 (g) ~ N20 (aq)
F N20 (1) ~ N20 (g) N20 (g) ~ N20 (I)

Dokter Dunlat, een anesthesist (een narcose-arts) vertelt: "Bij een operatie gebruik ik
geen zuiver N20. Met behulp van een narcosetoestel laat ik de patiënt een gasmengsel
inademen dat bestaat uit 70% N20 en 30% °2."

2p 9 0 Leg uit waarom het narcosemengsel zuurstof bevat.

Tijdens een operatie ademt een patiënt een mengsel van lachgas en onder andere
koolstofdioxide (C02) uit. Uit dit mengsel moet het koolstofdioxide verwijderd worden,
zodat het lachgasweer aan de patiënt kan worden toegediend.
Om het koolstofdioxide te verwijderen, zit er in het narcosetoestel een hoeveelheid
bariumhydroxide, Ba(OH)z. Het bariumhydroxide reageert met het koolstofdioxide.
Bij de reactie ontstaan bariumcarbonaat (BaC03) en één andere stof.

3p 10 0 Geef de vergelijkingvan de reactie van bariumhydroxide met koolstofdioxide.
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Aan het bariumhydroxide in het narcosetoestel is een stof toegevoegd. Als alle
bariumhydroxide heeft gereageerd met koolstofdioxide krijgt die stof een paarse kleur.
Zo kan de narcose-arts zien dat hij nieuw bariumhydroxide in het narcosetoestel moet
doen.

2p 11. Hoe noemt men een dergelijke stof die door een kleurverandering aangeeft dat een
reactie is afgelopen?

A emulgator
B indicator
C katalysator

Dokter Dunlat vertelt verder: "Tijdens de operatie bevat het lichaam van de patiënt zo'n
12 liter lachgas.Aan het eind van de operatie wordt het toedienen van lachgas gestopt.
Als de patiënt nog 10 % van het lachgas in zijn lichaam heeft, wordt hij naar een
ziekenzaal vervoerd. Daar kan hij rustig van de narcose bijkomen. Hij ademt daar de rest
van het lachgas uit."
Het verplegend personeel mag geen last hebben van het uitgeademde lachgas.
De maximaal toegestane hoeveelheid lachgas per m3 lucht is 0,150 gram. De massa van
1,00 liter lachgas is 1,80 gram.
Op een ziekenzaal met een inhoud van 600 m3 liggen 11 patiënten die lachgas uitademen.

4p 12 0 Bereken of de maximaal toegestane hoeveelheid lachgas per m3kan worden
overschreden. Neem bij de berekening aan dat er geen luchtverversing plaatsvindt.

Dokter Dunlat wijst er wel op, dat het lachgas bij de houseparty's zuiver N20 moet zijn:
"Lachgas mag bijvoorbeeld niet verontreinigd zijn met N02. Lachgas reageert niet met
het water in het bloed; maar als er N02 in het bloed komt, kan het bloed verzuren."

2p 13. Welk van de onderstaande zuren kan ontstaan door reactie van N02 met het water in het
bloed?

A fosforzuur
B koolzuur
c salpeterzuur
o zwavelzuur

_ Hortensia

In een kwekerij worden hortensia's gekweekt. De hortensia's worden gekweekt in kuipen.
De kweker kan rode of blauwe bloemen aan de hortensia's krijgen door de zuurgraad van
de grond in de kuip te regelen.
Als de pH van de grond groter is dan 6, krijgt de hortensia rode bloemen. Als de pH van
de grond kleiner is dan 5, krijgt de hortensia blauwe bloemen,
De familieArends heeft bij de kwekerij een kuip met een hortensia met rode bloemen
gekocht. Bij droog weer krijgt de hortensia water uit de regenton. Na twee jaar geeft de
hortensia geen rode bloemen meer. Vrijwel alle bloemen zijn blauw.
De familieArends wilweer rode bloemen. De buurman raadt hen aan om de hortensia
geen regenwater meer te geven,maar een mengsel van calciumhydroxide en water.

2p 14 0 Is de raad van de buurman goed of fout? Geef een argument bij je antwoord.
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_ Aardolie

In een olieraffinaderij wordt aardolie bewerkt tot verschillende fracties.
De installatie, waarin de aardolie gedestilleerd wordt, heet een fractioneerkolom.
Zo'n fractioneerkolom wordt hieronder schematischweergegeven.

c:: gas (LPG)

naftac:
kerosine

C
lichte gasolie

C
aardolie zware gasoliey_

residu

De aardolie wordt verwarmd, waardoor een aantal stoffen overgaat in de gasvormige
toestand. Na afkoeling worden fracties zoals nafta als vloeistof afgetapt.

1 p 15 D Hoe noemt men de faseovergang die plaatsvindt bij het afkoelen van de naftafractie?

Het proces wordt zo uitgevoerd dat de naftafractie bestaat uit koolwaterstofmoleculen
die per molecuul vier tot twaalf koolstofatomen hebben.

2p 16 D Heeft de naftafractie een kookpunt of een kooktraject? Geef een verklaring voor je
antwoord.

Van nafta wordt via een aantal bewerkingen benzine gemaakt. Eén van deze bewerkingen
is het omzetten van onvertakte koolwaterstoffen in vertakte koolwaterstoffen. Een
voorbeeld van deze bewerking is de omzetting van octaan (CSHlS)in 2,4-dimethylhexaan.

3p 17 D Geef de structuurformule van 2,4-dimethylhexaan.

Bij een andere bewerking van nafta worden grote alkaanmoleculen omgezet in kleinere
moleculen. Zo kan bijvoorbeeld een dodecaanmolecuul (C12H26) worden gesplitst in twee
moleculen die ieder zes koolstofatomen bevatten. Deze bewerking kan in een
reactieschema worden weergegeven.

2p 18. Welk van de onderstaande reactieschema's is juist?
A dodecaan (C12H26) ~ hexaan + hexaan
B dodecaan (C12H26) ~ hexaan + hexeen
c dodecaan (C12H26) ~ hexeen + hexeen

2p 19. Welke van de onderstaande uitspraken over de bewerking waarbij grote alkaanmoleculen
worden omgezet in kleinere moleculen, is juist?
1 Deze bewerking wordt kraken genoemd.
2 Bij deze bewerking treden ontledingsreacties op.

A geen van beide
Balleen 1
c alleen 2
D zowel 1 als 2
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De naftafractie levert een belangrijke grondstof voor de productie van polypropeen.

2p 20 • Welke van de onderstaande structuren is een stukje van de structuurformule van een
polypropeenmolecuul?

H H H H H H H H Hr I I I I I I 1 r
-C-C-C-C-C-C-C-C-c-

I I I I I I I I I
H H H H H H H H H

A

B
H H H H H H
I I I I I I

-C-C-C-C-C-C-
H I H I H I
H-C-H H-C-H H-C-H

I I I
H H H

c
H H H
I I I

-C=C-C=C-C=C-
I I I

H-C-H H-C-H H-C-H
I I I
H H H

De polypropeenmoleculen zijn niet met dwarsverbindingen aan elkaar gekoppeld; de stof
heeft geen netwerkstructuur.

2p 21. Wat gebeurt er met een kunststof zonder netwerkstructuur als men die verwarmt, en hoe
noemt men zo'n kunststof?

Bij verwarmen Men noemt zo'n stof een

A smelt de stof. thermoharder.
B smelt de stof. thermoplast.
c smelt de stof niet. thermoharder.
0 smelt de stof niet. thermoplast.

_ Elektronenoverdracht

De reactie van magnesiummet zwavelwordt weergegeven met de volgende vergelijking:

Mg + S -7 MgS

Bij de reactie vindt elektronenoverdracht plaats.

2p 22. Wat is de formule van de deeltjes die bij deze reactie elektronen opnemen?
A Mg
B S
c MgS
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_ Vorming van waterstofperoxide

Joanneke heeft een erlenmeyer met wat vast bariumperoxide (Ba02) in een groot
bekerglas gevuld met ijsklontjes gezet.

figuur 1

Ze giet voorzichtig verdund zwavelzuur bij het bariumperoxide. Ze ziet dat het
bariumperoxide reageert, terwijl er een witte stof neerslaat. Joanneke denkt dat de witte
stof bariumhydroxide is.

2p 23 D Leg uit dat het witte neerslag geen bariumhydroxide kan zijn.

Er is bariumsulfaat (BaS04) neergeslagen. Behalve bariumsulfaat is bij de reactie
waterstofperoxide (H202) ontstaan. De vergelijking van deze reactie is:

3p 24 D Bereken hoeveel gram waterstofperoxide ontstaat als 14,0 gram bariumperoxide reageert
met voldoende zwavelzuur.

Waterstofperoxide is goed oplosbaar. Joanneke wil uit het reactiemengsel een heldere
oplossing van waterstofperoxide verkrijgen.

2p 25. Met welke scheidingsmethode kan Joanneke een heldere oplossing van waterstofperoxide
verkrijgen?

A adsorberen
B extraheren
c filtreren
o indampen

Fatima voert dezelfde proef (figuur 1) uit, maar dan zonder ijsklontjes in het bekerglas.

2p 26. Welke invloed zal het weglaten van de ijsklontjes hebben op de snelheid van de reactie
van bariumperoxide met zwavelzuur?
De reactiesnelheid bij de proef van Fatima is

A lager dan bij de proef van Joanneke.
B even hoog als bij de proef van Joanneke.
c hoger dan bij de proef van Joanneke.
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_ Fluoridetandpasta

Eline ziet op het etiket van een tube 'fluoridetandpasta' dat er calciumcarbonaat (CaC03)
in de tandpasta is verwerkt.
Zij wil het calciumcarbonaat in de tandpasta aantonen. Daartoe mengt zij een beetje
tandpasta met water. Er ontstaat een witte, troebele vloeistof.

2p 27. Hoe noemt men zo'n troebele vloeistof?
A emulsie
Boplossing
c schuim
o suspensie

Eline brengt een gedeelte van de troebele vloeistof over in een reageerbuisje. Daarin giet
zij ook een kleine hoeveelheid zoutzuur. Het zoutzuur reageert met het calciumcarbonaat
in de tandpasta; bij deze reactie ontstaan onder andere koolstofdioxide en een vloeistof
die calciumionen bevat.

3p 28 0 Geef de vergelijking van de reactie tussen calciumcarbonaat en zoutzuur.

De fluoridetandpasta bevat natriummonofluorfosfaat (Na2P03F). Deze stof bestaat uit
Na+ ionen en monofluorfosfaationen.

2p 29. Hoe groot is de lading van het monofluorfosfaation (P03F)?
A 1-
B 2-
c 3-
o 4-

Natriummonofluorfosfaat kan F- ionen afgeven.Deze F- ionen hebben een
glazuurversterkende werking,
In Eline's tube tandpasta zit 0,76 gram natriummonofluorfosfaat.

3p 30 0 Bereken hoeveel gram F- ionen de natriummonofluorfosfaat (Na2P03F) in Eline's tube
kan afgeven.

_ Titreren

ErnstJan heeft een oplossingvan zwavelzuurwaarvan hij het gehalte wil bepalen. Dat wil
hij doen door middel van een titratie. Hij gaat het verloop van de titratie volgen door
meting van het elektrisch geleidingsvermogen.Hij gebruikt daarbij een computer.
Bij de titratie gebruikt hij een oplossingvan bariumhydroxide.

2p 31. Is de pH van de oplossingvan bariumhydroxide kleiner dan 7, gelijk aan 7 of groter dan 7?
A kleiner dan 7
B gelijk aan 7
c groter dan 7
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ErnstJan schenkt 50,0 mI van de oplossing van bariumhydroxide in een bekerglas.
Hij wil in een voorbereidend experiment eerst onderzoeken hoe het elektrisch
geleidingsvermogen verandert als hij aan de bariumhydroxide-oplossing een oplossing
van zwavelzuur toevoegt die 75 gram H2S04 per liter bevat. Hij maakt hiervoor de
onderstaande opstelling:

druppelteller

\

geleidingsvermogenmeteroplossing van zwavelzuur

oplossing van ---"...---tF-'=
bariumhydroxide --..::::::::::::::::J::.:;::,......

bekerglas

ErnstJan druppelt onder voortdurend roeren de oplossing van zwavelzuur bij de
bariumhydroxide-oplossing. In het bekerglas verlopen tegelijkertijd de volgende twee
reacties:

Reactie 1: H''{aq) + Ol-I'{aq) ~ H20(I)
Reactie 2: Ba2+ (aq) + S042-(aq) ~ BaS04(s)

2p 32. Welke van de onderstaande uitspraken over deze reacties is juist?
1 Reactie 1 is een elektrolyse.
2 Reactie 2 is een reactie waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt.

A geen van beide
Balleen 1
e alleen 2
D zowel 1 als 2

Ernstjan ziet op het beeldscherm van de computer dat het elektrisch geleidingsvermogen
van het mengsel in het bekerglas geleidelijk afneemt.

2p 33 0 Geef aan de hand van bovenstaande reactievergelijkingen een verklaring voor de afname
van het elektrisch geleidingsvermogen.

ErnstJan heeft vooraf aan de oplossing van bariumhydroxide enkele druppels lakmoes
toegevoegd.
Na het toevoegen van 36 druppels zwavelzuuroplossing verandert de kleur van het
mengsel in het bekerglas.

2p 34. De kleur van het mengsel verandert
A van blauw naar rood.
B van kleurloos naar paars.
e van paars naar kleurloos.
D van rood naar blauw.
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ErnstJan gaat door met het toedruppelen van de zwavelzuuroplossing tot hij 60 druppels
heeft toegevoegd. Op het scherm ziet hij het diagram dat is weergegeven in figuur 2.

20
figuur 2 geleidings-

vermogen , ,

t 15
"

10

5

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80

__ aantal druppels zwavelzuuroplossing

2p 35. Bevat de oplossing na het toevoegen van 60 druppels van de zwavelzuuroplossing
wel/geenBa2+,OH-, H+ en S042- ionen?

Ba2+ OW H+ S042-

A wel wel wel wel
B wel wel geen geen
C wel geen geen wel
D geen geen wel wel
E geen geen geen geen
F geen wel wel geen

ErnstJan maakt het bekerglas leeg en schoon.Hij schenkt er opnieuw 50,0mi van de
bariumhydroxide-oplossing uit dezelfde fles in. Hij voegt er weer lakmoes aan toe.
In plaats van de oplossing die 75 gram H2S04 per liter bevat, voegt hij er nu
druppelsgewijs de oplossing van zwavelzuur aan toe waarvan hij wil bepalen hoeveel
gram zwavelzuur deze oplossing per liter bevat.
Hij gaat weer na hoe het elektrisch geleidingsvermogenverandert tijdens de titratie.
Na afloop van de titratie is op het beeldscherm van de computer het diagram te zien dat
is weergegeven in figuur 3.Hierin is het diagram dat hij bij zijn voorbereidende
experiment had verkregen ook afgebeeld.

10

Legenda:
oplossing met 75 g H2S04 per liter

figuur 3 geleidings
vermogen

t 15 - oplossing met te bepalen hoeveel
heid H2S04 per liter

5

10
__ aantal druppels zwavelzuuroplossing

1 p 36 D Na hoeveel druppels toegevoegd zwavelzuur is nu het lakmoes van kleur veranderd?
2p 37 D Bereken de concentratie in gram per liter van de onderzochte oplossing van zwavelzuur.
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_ Versleten zeep

In de vragenrubriek van het blad "Intermediair" stond het volgende te lezen:

"Een nieuw stuk zeep schuimt veel beter en maakt ook veel beter schoon dan een stuk
zeep dat al vaker gebruikt is. Hoe komt dat?"

JanWillemJansen uit Enschede gaf het volgende antwoord op deze vraag:

1 Zeep bevat stearaat-ionen. Stearaat-ionen bestaan uit een deel dat in water oplost en
2 een deel dat niet in water, maar wel in vet oplost. Dat is ook de basis van de reinigende
3 werking van zeep. De vette kant van de stearaat-ionen bindt zich aan het vette vuil.
4 De andere kant van het ion steekt het water in. Het geheel lost daardoor goed op in
5 water. Het vuil kan dan gemakkelijk worden afgespoeld.
6 In leidingwater zit meestal kalk opgelost. Zulk leidingwater noemen we hard water.
7 Dat opgeloste kalk hindert de werking van de stearaat-ionen. De kalk-ionen in het water
8 binden zich namelijk aan de stearaat-ionen van de zeep, waardoor een onoplosbare
9 stof ontstaat. Deze stof zie je na een bad als een vieze rand. De stearaat-kalkverbinding
10 blijft gedeeltelijk ook achter op het stuk zeep. Daardoor kunnen de nog werkzame
11 stearaat-ionen niet meer goed in contact komen met water om voor schuim te zorgen.

Naar: Intermediair

Een stearaat-ion kan als volgt schematisch worden voorgesteld:

deel dat in
deel dat in water oplost
vet oplost J

_ __:__J -0

Bekijk onderstaande tekeningen goed. Hierin stelt
--0 een stearaat-ion.

een vetdeeltje voor en

2p 38. Welke tekening stelt een vetdeeltje in een zeepoplossing voor?

tekening 1 tekening 2 tekening 3 tekening 4

A tekening 1
B tekening 2
c tekening 3
D tekening 4

Stearaat-ionen hebben de formule C17H3SCOO-. Met kalk-ionen (regel 7) worden
calciumionen bedoeld. De reactie tussen de calciumionen en stearaat-ionen, waarbij de
stearaat-kalkverbinding ontstaat (regel 7 tot en met 10),is een neerslagreactie.

3p 39 0 Geef de vergelijkingvan deze reactie.
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De stearaat-kalkverbinding staat ook bekend onder een andere naam.

1P 40 D Geef die andere naam voor de stearaat-kalkverbinding.

Behalve vermindering van de zeepwerking heeft het gebruik van hard water nog meer
nadelen.

2p 41 D Noem nog een nadeel van het gebruik van hard water.

Ineke wil onderzoeken of er inderdaad op een gebruikt stuk zeep een laagje
stearaat-kalkverbinding zit, en op een nieuw stuk zeep niet.
Ze heeft de volgende stoffen tot haar beschikking:

· een gebruikt stuk zeep
· een nieuw stuk zeep
· gedestilleerd water
· kraanwater
· hard water.

3p 42 D Beschrijf hoe ze haar onderzoek moet uitvoeren.
Noteer je antwoord als volgt:
benodigde vloeistof(fen): .
uit te voeren handeling(en): .
te verwachten waarneming(en): .

'm.
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Examen VBO-MAVO-D
Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Tijdvak 1
Donderdag 27 mei

13.30-15.30 uur

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg,
berekening of afleiding gevraagd wordt,
worden aan het antwoord meestal geen
punten toegekend als deze verklaring, uitleg,
berekening of afleiding ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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Bij de beantwoording van alle vragen mag van onderstaande gegevens gebruik worden
gemaakt.

gegevens Periodiek systeem, de eerste 20 elementen

Groep

1 2 13 14 15 16 17 18

1 H He
1 2

2 Li Be B C N ° F Ne
3 4 5 6 7 8 9 10

3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
11 12 13 14 15 16 17 18

4 K Ca
19 20

Periode

Afgeronde
atoommassa's

Atoom-
massa
(u)

Ag 107,9
Al 27,0
Ar 39,9
Ba 137,3
Br 79,9
C 12,0
Ca 40,1
Cl 35,5
Cr 52,0
Cu 63,5
F 19,0
Fe 55,8
H 1,0
He 4,0
Hg 200,6
I 126,9
K 39,1
Mg 24,3
N 14,0
Na 23,0
Ne 20,2

° 16,0
P 31,0
Pb 207,2
S 32,1
Si 28,1
Sn 118,7
Zn 65,4

Oplosbaarheid van zouten in water

OH- 02- Cl- Br- r s> N03- C032- S042- P043-

Ag+ - S S S S S g s m s

A13+ s S g g g - g - g s

Ba2+ g - g g g m g s s s

Ca2+ m - g g g m g s m s

Cu2+ s S g g - s g s g s

Fe2+ s s g g g s g s g s

Fe3+ s s g g - s g - g S

Hg2+ - S g m s s g s - S

K+ g - g g g g g g g g

Mg2+ S S g g g s g s g s

Na+ g - g g g g g g g g

NH4+ - - g g g - g - g -

Pb2+ S s m m s s g s s s

Sn2+ s s g g g s - - g s

Zn2+ s s g g g s g s g s

g = goed oplosbaar
m = matig oplosbaar
s = slecht oplosbaar
- = bestaat niet of reageert met water
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\_ Ion

Een ion bestaat uit 10 elektronen, 8 neutronen en 7 protonen.

2p 1 • Wat is de lading van dit ion?
A 3-
B 2-
c 1-
D 1+
E 2+
F 3+

2p 2 • Wat is de massa van dit ion?
A 7u
B 8u
c lOu
D 15u
E 17u
F 18u- Etiket

Jacco heeft tijdens het practicum een fles gepakt. Op het etiket is nog net het volgende te
lezen:

u

De docent vertelt Jacco dat de fles nieuw is en een oplossing van een stof bevat. Op het
etiket stond de naam van de opgeloste stof.Er is nog maar één keer door een andere
leerling iets uit de fles gebruikt. Uit de beschadiging van het etiket blijkt dat deze leerling
fout heeft gehandeld bij het schenken uit de fles.Als deze leerling op de juiste manier iets
uit de fles had geschonken, was óók bij eventueel morsen, het etiket toch onbeschadigd
gebleven.

2p 3 0 Hoe had deze leerling moeten schenken?

Jacco denkt dat de opgeloste stof een zuur is.Hij wil dit nagaan door een stof toe te
voegen waarmee een zuur een zichtbare reactie vertoont.
Hij heeft oplossingen van de volgende stoffen tot zijn beschikking: azijnzuur,
natriumcarbonaat, natriumchloride en natriumhydroxide.

2p 4. Met welke van deze oplossingen geeft een zuur een zichtbare reactie?
A de oplossing van azijnzuur
B de oplossing van natriumcarbonaat
c de oplossing van natriumchloride
D de oplossing van natriumhydroxide

Uit het proefje dat Jacco doet, blijkt dat er een oplossing van een zuur in de fles zit.Hij wil
nu graag weten of hij zoutzuur of een oplossing van zwavelzuur heeft. Daartoe doet hij een
beetje van de oplossing uit de fles in een reageerbuis. Hieraan voegt hij een oplossing van
een andere stof toe. Uit de waarneming die hij daarbij doet, kan hij de conclusie trekken of
er zoutzuur dan wel een oplossing van zwavelzuur in de fles zit.

3p 5 0 Geef de naam van een stof die Jacco kan gebruiken om te onderzoeken of er zoutzuur dan
wel een oplossing van zwavelzuur in de reageerbuis zit. Geef de mogelijke waarneming(en)
en de conclusie die uit die waarneming(en) getrokken kan worden.
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_ Autoclean NS
Elektrische treinen krijgen hun stroom van een draad die boven de rails hangt. Op de trein
is een stroomafnemer gemonteerd die langs deze draad glijdt. Hierdoor ontstaat
ijzerslijpsel.
Een deel van het ijzerslijpsel belandt op auto's die dichtbij de spoorbaan geparkeerd
staan. Na enige tijd verandert het ijzer in ijzer(II)oxide.

2p 6. Wat is de formule van ijzer(II)oxide?
A FeO
B Fe02
c Fe20
o Fe203

Er ontstaat een sterke hechting tussen de autolak en het ijzer(II)oxide. Om ijzer(II)oxide
te verwijderen bestaat een speciaal reinigingsmiddel:Autoclean NS.
Op een potje Autoclean NS is het volgende pictogram afgedrukt:

2p 7. Wat is de betekenis van dit pictogram?
A bijtend
B explosief
c giftig
o licht ontvlambaar
E schadelijk en/of prikkelend

Autoclean NS is een vaste stof.
Hieronder volgt een gedeelte van de gebruiksaanwijzing zoals die te vinden is op het potje
Autoclean NS:

'Een plastic emmer vullen met circa 5 liter lauw water. De
inhoud van dit potje hierin oplossen onder voortdurend
roeren. De oplossing met behulp van een spons aanbrengen
op de auto en circa 10 minuten laten inwerken. Direct daarna
het gereinigde oppervlak met water afspoelen.'

Autoclean NS bevat oxaalzuur. De oplossing in de emmer is daardoor zuur.

2p 8 0 Beschrijf een manier om aan te tonen dat de oplossing in de emmer zuur is.Beschrijf
daarbij de handeling(en) die je moet doen en de mogelijke waarneming(en).

Volgens de gebruiksaanwijzing moet je de oplossing maken in een plastic emmer.

2p 9 0 Leg uit waarom je beter geen zinken emmer kunt gebruiken voor het maken van deze
oplossing.

Gedurende de 10minuten "inwerktijd" reageert het zuur in Autoclean NS met het
ijzer(Il)oxide.
Gerrit wil sneller klaar zijn met het schoonmaken van zijn auto. Hij lost daarom de inhoud
van het potje op in 10 liter water. Hij heeft nu tweemaal zoveel van de oplossing.
Gerrit zegt: "Het ijzer(II)oxide zal nu sneller verdwenen zijn."
Joop zegt: "Als je het ijzer(II)oxide sneller wilt laten verdwijnen, moet je de inhoud van
het potje oplossen in minder dan 5 liter water".

3p 10 0 Heeft Gerrit gelijk of Joop? Geef een verklaring voor je antwoord.
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î _ Cafeïne-vrije koffie
De stof cafeïne werd in 1820voor het eerst uit koffiebonen gehaald. Dat deed men door te
extraheren met het oplosmiddel hexaan.

2p 11 D Geef de molecuulformule van hexaan.

Na filtratie verkrijgt men koffiebonen zonder cafeïne en een oplossing van cafeïne in
hexaan. Het hexaan wordt teruggewonnen door scheiding van het mengsel van cafeïne en
hexaan. Bij het terugwinnen van hexaan wordt het mengsel verwarmd tot het kookt. De
damp wordt weer afgekoeld en de vloeistof die dan ontstaat, wordt opgevangen. Cafeïne
heeft een hoger kookpunt dan hexaan.

2p 12. Welke scheidingsmethode wordt bij het
terugwinnen van hexaan toegepast?

Welke stof is
hierbij het residu?

A destilleren
B destilleren
c indampen
o indampen

cafeïne
hexaan
cafeïne
hexaan

Volgens de Warenwet mag gemalen koffie "cafeïne-vrije koffie" genoemd worden als deze
koffie maximaal 0,10massaprocent cafeïne bevat.
De Keuringsdienst vanWaren onderzoekt een pak gemalen "cafeïne-vrije koffie".Van
40 gram van deze koffie wordt 1,0 liter koffiedrank gezet. Deze liter koffiedrank blijkt
52mg cafeïne te bevatten.

3p 13 D Voldoet deze gemalen koffie aan de norm van de Warenwet voor "cafeïne-vrije koffie"?
Geef een verklaring voor je antwoord aan de hand van een berekening.

_ Etheen
Etheen wordt uit een grondstof verkregen. Een van de laatste bewerkingen van de
grondstof is kraken. Bij dit kraken ontstaat onder andere etheen (C2H4)·

2p 14. Uit welke grondstof wordt etheen gemaakt?
A aardgas
Baardolie
esteenkool

2p 15 D Teken de structuurformule van etheen.

Als men etheen met broom laat reageren, ontstaat een stof die als molecuulformule
~H4Br2 heeft:

2p 16. Wat is de naam van de stof die ontstaan is?
A 1,1-dibroomethaan
B 1,2-dibroomethaan
e l,l-dibroometheen
o 1,2-dibroometheen

4p 17 D Bereken hoeveel gram broom nodig is om 150gram etheen om te zetten in ~H4Br2'
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_ Zoutzuur ontzuren
Vincent wil een hoeveelheid zoutzuur zo laten reageren dat de oplossing ontzuurd wordt.
Hij beschikt over ammonia en kalkwater.

2p 18. Welke van deze oplossingen kan hij gebruiken om zoutzuur te ontzuren?
A geen van beide
B alleen ammonia
c alleen kalkwater
o zowel ammonia als kalkwater

_ Dieselmotoren

krantenartikel Dieselauto tankt ureum
1 De meeste autobussen en vrachtwagens
2 hebben een dieselmotor. Bij een dieselmotor
3 wordt de brandstof, dieselolie, onder hoge
4 druk in de verbrandingsruimte gespoten.
5 Dieselolie bestaat voornamelijk uit koolwater-
6 stoffen. Als zo'n bus of vrachtwagen optrekt,
7 komt er een zwarte walm uit de uitlaat. De
8 walm bevat, behalve zichtbare roetdeeltjes,
9 ook onzichtbare stoffen zoals stikstofoxiden.

10 Om de stikstofoxiden onschadelijk te maken,
11 mengt men de uitlaatgassen met ammoniak.
12 Dit mengsel stroomt door een zogenoemde

naar:de Volkskrant

2p 19 • De formule van roet is Roet is een

A C gas
B CO gas
c C vaste stof
0 CO vaste stof

13 uitlaatkatalysator. In dit apparaat reageren de
14 stikstofoxiden met de ammoniak. Bij deze
15 reactie ontstaan stikstof en water.
16 Omdat ammoniak een giftige stof is, wordt er
17 geen ammoniak getankt. Men tankt, behalve
18 dieselolie, regelmatig een oplossing van
19 ureum. Ureum is een veel minder giftige stof
20 dan ammoniak. In de hete uitlaat wordt
21 ureum omgezet in ammoniak. Daarna kan in
22 de uitlaatkatalysator de reactie met de
23 stikstofoxiden plaatsvinden.

1 P 20 0 Geef aan waarom stikstofoxiden schadelijk zijn voor het milieu.

Een voorbeeld van een stikstofoxide is stikstofmono-oxide. In de uitlaatkatalysator
reageert het stikstofmono-oxide met ammoniak (NH3) tot stikstof en water (regel 13 tot
en met 15).

3p 21 0 Geef de vergelijking van deze reactie.

2p 22 0 Heeft de stof ureum de functie van katalysator bij deze reactie? Geef een verklaring voor
je antwoord.
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î _ Ontijzeren van grondwater
Landbouwers pompen somswater uit de grond.Dit grondwater bevat onder andere
ijzerionen (Fe2+) en waterstofcarbonaationen (He03 -). De ijzerionen kunnen een
neerslag veroorzaken en zodoende verstoppingen geven in leidingen en kranen. Daarom
"ontijzert" men dit water met behulp van een ontijzerings-installatie:

tlUCht

,-- I__ s_p_r_OI_ie_r_s_ __[ - ijzerhoudend

grondwater

figuur 1

[ - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - -- _ _l_ - ~:;::ij

lucht -==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-::!]_j

filtermassa

In de installatie wordt het water door middel van sproeiers verneveld.Daardoor wordt het
water met zuurstof uit de lucht in aanraking gebracht. Boven in de installatie reageren
ijzerionen en waterstofcarbonaationen met zuurstof en water. Er ontstaan
koolstofdioxidegasen vast ijzer(III)hydroxide.
Onderstaande reactievergelijking,waarmee deze reactie wordt weergegeven,is niet
kloppend.Alleen de coëfficiëntvoor H20 ontbreekt.

2p 23. Welkgetal staat voor H20 als de vergelijkingkloppend is?
A 2
B 4
c 6
o 7
E 12

2p 24. De Fe2+ ionen die in deze reactie reageren
A nemen elektronen op.
B staan elektronen af.
c nemen geen elektronen op en staan geen elektronen af.

De snelheid van een reactie kan door een aantal factoren worden beïnvloed.Eén van die
factoren is de temperatuur. Door het water te vernevelen wordt een andere factor
veranderd. Hierdoor verloopt de reactie sneller dan wanneer men het water zou laten
druppelen of stromen.

2p 25 D Welke factor is dat?

In de ontijzeringsinstallatie (figuur 1)worden de ijzerionen uit ijzerhoudend grondwater
verwijderd.

2p 26 D Leg uit waarom omzetting van de ijzerionen in ijzer(III)hydroxide hiervoor nodig is.
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_ XTC afval
Hieronder zijn enige fragmenten van een artikel in de Volkskrant weergegeven.

fragment XTC-lab loost chemisch afval
De politie in Limburg ontdekte in een
gebied, waar grondwater voor de drink
watervoorziening wordt gewonnen, tien
tallen vaten chemisch afval. Bij het
plaatsje Margraten werd 5200 liter zout
zuur, aceton en zwavelzuur gevonden. Dat

is afval van de productie van XTC-pillen.
"Het is natuurlijk al crimineel dat je XTC
produceert", zegt politiewoordvoerder
M. Derey. "Maar het is helemaal
schandalig dat je je troep ook nog dumpt
in een waterwingebied."

Aceton kan worden weergegevenmet CH3-CO-CH3·

2p 27. Welkevan de onderstaande formules kan de structuurformule van aceton zijn?

H H
I I

A H-C-C=O-C-H
I I

H H

H H
I

B H-C-C-O-C-H
I I

H H

H 0 H
I I

C H-C-C-C-H
I I

H H

H 0 H
I " I

D H-C-C-C-H
I I

H H

fragment Zo'n 60 liter zoutzuur was al in de bodem
gezakt. Volgens Derey was het aan de
filterachtige kwaliteiten van de Limburgse
bodem te danken - kalk en mergel zijn een
uitstekend filter - dat de giftige vloei
stoffen het grondwater nog niet hadden
bereikt.

Zoutzuur en zwavelzuurkunnen niet door een filter tegengehouden worden.Tochis het
wel aan de kalk te danken dat bijna niets van het zoutzuur en het zwavelzuurhet
grondwater bereikt. De H+ ionen van de zuren reageren namelijk met de kalk (CaC03)
tot een oplossingdie calciumionenbevat. Bij deze reactie ontstaan nog twee stoffen.

3p 28 D Geef de vergelijkingvan de reactie van kalk met H+.
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Een deel van de H+ ionen van de zuren zal met de kalk reageren. De rest van de H+ ionen
kan in het grondwater komen en kan de pH van het grondwater veranderen.

2p 29 •
A

B
C

fragment

Zal de pH van het grondwater veranderen als er H+ ionen bijkomen?
De pH van het grondwater zal
dalen.
gelijk blijven.
stijgen.

Brandweer en milieupolitie trokken
beschermende kleding aan en zetten
maskers op om de sissende en lekkende
vaten te inspecteren.

De heer Korsten van de Milieupolitie Limburg zegt daarover: "Het maakt op het publiek
wel eens een overdreven indruk, die mensen in die maanpakken. Maar bij het inspecteren
van de vaten, waarbij onbekende gassen ontsnappen, maakt het wel degelijk uit of je naast
de vaten staat, of zoals het publiek: op enkele tientallen meters afstand."

2p 30 D Leg uit waarom het uitmaakt bij het weglekken van mogelijk giftige gassen, of je naast de
vaten staat of verder weg.

Verder zegt de heer Korsten, dat deze zaak bij de politie hoog wordt opgenomen: "Met het
dumpen van chemisch afval in een dergelijk gebied heeft men een ernstig milieudelict
(delict = overtreding) begaan, waardoor uiteindelijk de volksgezondheid geschaad kan
worden."
Het Milieubureau van de politie wil een kort bericht naar alle kranten sturen. In dit
bericht wil men uitleggen waarom de volksgezondheid gevaar loopt bij het dumpen van
chemisch afval in dit gebied.

p 31 D Stel voor het Milieubureau van de politie Maastricht een dergelijk bericht van ten hoogste
100woorden op. Je moet in het bericht in ieder geval de volgende termen gebruiken:
afval
drinkwater
gezondheid
giftig
grondwater
waterwingebied (= gebied waar grondwater voor de drinkwatervoorziening wordt

gewonnen)
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- Staalproductie

Staalproductiekrantenarllkel

1 Onderzoekers van het MIT (Massachusetts
2 Institute of Technology) zijn bezig met de
3 ontwikkeling van een proces voor staal-
4 productie waarbij geen koolstofdioxidegas
5 vrijkomt. De ontwikkeling bevindt zich nog in
6 de laboratoriumfase.
7 In een normale hoogoven wordt ijzererts met
8 cokes gemengd en vervolgens bij hoge
9 temperatuur omgezet in staal. Staal is ijzer
10 met daarin een beetje koolstof. Bij het hoog-
11 ovenproces komen koolstofdioxide en
12 zwaveldioxide vrij. Hoogovens zijn wereldwijd
13 verantwoordelijk voor vijf procent van de

naar:De Volkskrant

14 koolstofdioxide-uitstoot. De onderzoekers
15 passen een elektrolytisch proces toe. In een
16 elektrische oven wordt ijzererts gesmolten. In
17 de oven hangen twee elektroden die
18 elektrische stroom door het gesmolten
19 ijzererts sturen. Bij één van de elektroden
20 vormt zich dan zuiver vloeibaar ijzer.
21 Aardgas dat door het vloeibaar ijzer wordt
22 gepompt, ontleedt. De koolstof die daarbij
23 wordt gevormd, gaat in het ijzer zitten
24 waardoor staal ontstaat. Bij deze manier van
25 staalproductie komen geen koolstofdioxide
26 en zwaveldioxide vrij.

Het ijzererts en de cokes (regel 7 tot en met 9) bevatten zwavel.In hoogovens wordt de
zwavel omgezet in zwaveldioxide.Bij het normale hoogovenproces ontstaan dus zowel
koolstofdioxide als zwaveldioxide.

2p 32. Welke van de onderstaande uitspraken isjuist?
1 Koolstofdioxide versterkt het broeikaseffect.
2 Zwaveldioxide is een veroorzaker van zure regen.

A geen van beide
Balleen 1
c alleen 2
o zowel 1 als 2

Het hoofdbestanddeel van ijzererts is ijzer(III)oxide. IJzer(III)oxide bestaat uit ionen.
Vast ijzer(III)oxide geleidt elektrische stroom niet, vloeibaar ijzer(III)oxide wel.Daarom
kan elektrolyse alleen plaatsvinden bij gesmolten ijzererts (regel 15 tot en met 20).

1p 33 0 Geef aan hoe het komt dat gesmolten ijzer(III)oxide elektrische stroom kan geleiden.

Bij de nieuwe manier voor staalproductie wordt het ijzer gevormd via een elektrolytisch
proces (regel 14 tot en met 26).

2p 34 0 Ontstaat bij het elektrolytisch proces het ijzer aan de positieve of aan de negatieve
elektrode? Geef een verklaring voor je antwoord.

Staal moet, om zijn goede eigenschappen te verkrijgen, tussen 0,5 en 2massaprocent
koolstof bevatten.
Deze koolstof wordt gevormd door ontleding van methaan (CH4), het hoofdbestanddeel
van aardgas (regel 21 tot en met 24).De hoeveelheid koolstof in het staal kan hoger of
lager worden gemaakt, door meer of minder methaan door het vloeibare ijzer te pompen.
Een staalproducent wil staal maken met behulp van het elektrolytisch proces.Hij wil
3000kg staal maken, waarin 45kg koolstof is opgenomen.

1 p 35 0 Bereken hoeveel massaprocent koolstof dit staal bevat.

3p 36 0 Bereken hoeveel kilogram methaan de staalproducent door het vloeibare ijzer moet
pompen om 3000kg van dit staal te verkrijgen. Je mag er vanuit gaan dat:

. alle methaan volledigwordt omgezet,

. alle gevormde koolstof wordt opgenomen in het vloeibare zuivere ijzer.
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Voor de elektrolyse van gesmolten ijzererts is elektrische stroom nodig. Elektrische
stroom wordt vaak opgewekt in kolencentrales. In zo'n kolencentrale wordt steenkool
verbrand. De warmte die daarbij vrijkomt wordt omgezet in elektrische stroom.
Jan beweert: "Het is niet waar dat bij deze nieuwe manier van staalproductie geen
koolstofdioxide vrijkomt. Als de stroom die hiervoor nodig is van een kolencentrale
afkomstig is, komt er toch koolstofdioxide vrij."

2p 37 0 Heeft Jan gelijk? Geef een argument voor je mening.

_ Oplosbaarheid
In het onderstaande diagram wordt de oplosbaarheid van kaliumnitraat bij verschillende
temperaturen weergegeven in gram kaliumnitraat per 100gram water.

(9 KN03 per
1009 water) 180

t

80

""""',1

"
"

"

"

-t-

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
______.temperatuur CC)

160

140

120

100

60

40

20

o o

Arno heeft 4,5gram kaliumnitraat opgelost in 5,0 gramwater van 80 oe.Deze oplossing
wordt weergegeven met het getekende punt in het diagram.
Hij koelt de oplossingaf tot 20 oe. Een deel van het kaliumnitraat slaat neer.

3p 38 0 Bereken hoeveel gram kaliumnitraat neerslaat.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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_ Practicum
Hanna en Herma doen in drie bekerglazen evenveel water. Zij voegen aan het water in de
bekerglazen één van de zouten calciumcarbonaat, calciumchloride en calciumsulfaat toe.
In elk bekerglas doen ze maar één zout. Zij doen er zoveel zout in, dat niet alles kan
oplossen.Daarna filtreren zij de mengsels.Nu hebben ze drie verschillende verzadigde
oplossingen verkregen.
Hanna en Herma hebben echter een probleem: zij denken dat ze de bekerglazen
verwisseldhebben en zij weten nu niet meer welk zout in welk bekerglas zit.

2p 39 D Leg uit hoe,zij dit probleem hadden kunnen voorkomen.

Hanna en Herma besluiten met behulp van stroomgeleiding te bepalen welke oplossing
welk zout bevat. Zij maken een opstellingwaarmee met een lampje kan worden bepaald
of een oplossingstroom geleidt.

2p 40. Welke van de volgende opstellingen is geschikt om te bepalen of een oplossing stroom
geleidt?

stroom
bron

stroom
bron

opstelling 1 opstelling 2

A geen van beide opstellingen
B alleen opstelling 1
c alleen opstelling 2
D zowel opstelling 1 als opstelling 2

Met een juiste opstelling doen ze de proefjes.Hierbij doen ze de volgende waarnemingen:
· bij de bepaling met het eerste bekerglas brandt het lampje zwak
· bij de bepaling met het tweede bekerglas brandt het lampje fel
· bij de bepaling met het derde bekerglas brandt het lampje helemaal niet

2p 41. Welke zouten bevatten de bekerglazen?

eerste bekerglas tweede bekerglas derde bekerglas

A calciumcarbonaat calciumchloride calciumsulfaat
B calciumcarbonaat calciumsulfaat calciumchloride
c calciumchloride calciumcarbonaat calciumsulfaat
D calciumchloride calciumsulfaat calciumcarbonaat
E calciumsulfaat calciumcarbonaat calciumchloride
F calciumsulfaat calciumchloride calciumcarbonaat

IglIl·.
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Examen VBO-MAVO-D
Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Tijdvak 2
Dinsdag 22 juni
13.30-15.30 uur

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg,
berekening of afleiding gevraagd wordt,
worden aan het antwoord meestal geen
punten toegekend als deze verklaring, uitleg,
berekening of afleiding ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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gegevens

Bij de beantwoording van alle vragen mag van onderstaande gegevens gebruik worden
gemaakt.

Periodiek systeem, de eerste 20 elementen

Groep

1 2 13 14 15 16 17 18

1 H He
1 2

2 Li Be B C N ° F Ne
3 4 5 6 7 8 9 10

3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
11 12 13 14 15 16 17 18

4 K Ca
19 20

Periode

Afgeronde
atoommassa's

Atoom-
massa
(u)

Ag 107,9
Al 27,0
Ar 39,9
Ba 137,3
Br 79,9
C 12,0
Ca 40,1
Cl 35,5
Cr 52,0
Cu 63,5
F 19,0
Fe 55,8
H 1,0
He 4,0
Hg 200,6
I 126,9
K 39,1
Mg 24,3
N 14,0
Na 23,0
Ne 20,2

° 16,0
P 31,0
Pb 207,2
S 32,1
Si 28,1
Sn 118,7
Zn 65,4

Oplosbaarheid van zouten in water

OW 02- Ct n-: 1- S2- N03- C032- S042- P043-

Ag+ - s S s s s g s m s

A13+ s s g g g - g - g s

Ba2+ g - g g g m g s s s

Ca2+ m - g g g m g s m s

Cu2+ s S g g - s g s g s

Fe2+ s s g g g s g s g s

Fe3+ s s g g - s g - g S

Hg2+ - S g m s s g s - S

K+ g - g g g g g g g g

Mg2+ S S g g g s g s g s

Na+ g - g g g g g g g g

NH4+ - - g g g - g - g -

Pb2+ S s m m s s g s s s

Sn2+ s s g g g s - - g s

Zn2+ s s g g g s g s g s

g = goed oplosbaar
m =matig oplosbaar
s = slecht oplosbaar
- = bestaat niet of reageert met water
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-
p 1 •

A

B
C

0

E

F

2p 2 •
A

B
C

0-

Atomen en ionen
Een bepaald ion van mangaan (Mn) heeft een lading 2+ en heeft een massa van 55 u. Het
aantal neutronen in dit ion is 30.
Hoeveel elektronen heeft dit mangaanion?
23
27
53
57
83
87

Welke van de onderstaande uitspraken is juist?
1 Isotopen van hetzelfde element hebben dezelfde atoommassa.
2 Isotopen van hetzelfde element hebben een gelijk aantal protonen.
geen van beide
alleen 1
alleen 2
zowel 1 als 2

Oplossingen
Jolijn neemt twee erlenmeyers. In de eerste erlenmeyer doet zij een oplossing van
calciumhydroxide, Ca(OHh- '

1 P 3 D Geef een andere naam voor een oplossing van calciumhydroxide.

In de tweede erlenmeyer doet zij een oplossing van natriumhydroxide (NaOH).
De pH van beide oplossingen is gelijk. In de beide erlenmeyers is de hoeveelheid vloeistof
ook gelijk.

2p 4. Welke van de onderstaande uitspraken is juist?
1 Het aantal OH- ionen is in beide oplossingen gelijk.
2 Het aantal Ca2+ionen in de oplossing van calciumhydroxide is gelijk aan het aantal
Na+ ionen in de oplossing van natriumhydroxide.

A geen van beide
B alleen 1
c alleen 2
o zowel 1 als 2

Vervolgens voegt Jolijn aan de oplossing van natriumhydroxide een paar druppels van een
kleurloze oplossing van fenolftaleïen toe.

2p 5 D Welke kleur heeft het mengsel in de erlenmeyer na het toevoegen van fenolftaleïen?

_ Bariumcarbonaat
Een reageerbuis bevat een beetje vast bariumcarbonaat. Men voegt een overmaat van een
oplossing van salpeterzuur toe aan het bariumcarbonaat. Er treedt een reactie op.

2p 6. Welke van de onderstaande uitspraken over deze reactie is juist?
1 Bij de reactie ontstaat een gas.
2 Na afloop van de reactie bevat de reageerbuis een troebel mengsel.

A geen van beide
B alleen 1
c alleen 2
o zowel 1 als 2
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_ Vochtvreter
Waterdamp in een afgesloten ruimte kan lastig zijn.Bijvoorbeeld in een caravan die
's winters wordt gestald. Kussens en gordijnen worden vochtig en gaan muf ruiken. Om dit
soort problemen te voorkomen zijn er zogenoemde vochtvreters te koop.
Vochtvreters bevatten kristallen calciumchloride,die water kunnen binden. Als
calciumchloridewater heeft gebonden,wordt dit weergegevenmet de formule CaCI2.2H20.
De reactievergelijking voor het binden van water door calciumchloride is als volgt:

CaCl2 + 2 H20 ~ CaCI2.2H20

In een bepaalde vochtvreter zit 450 gram CaCI2.

3p 7 0 Bereken hoeveel gram water de vochtvreter kan binden volgens bovenstaande
reactievergelijking.

Hieronder is een vochtvreter schematisch weergegeven.

korf met vochtvreter
kristallen

zeefje

opvangbak

De calciumchloridekristallen liggen in de vochtvreter op een soort zeefje, boven een
opvangbakje. Uiteindelijk wordt zoveel vocht gebonden dat er een oplossing van
calciumchloride ontstaat. Deze oplossing verzamelt zich in het opvangbakje. Het
opvangbakje moet regelmatig worden geleegd.
Een nadeel van het gebruik van calciumchloride is dat een oplossing van deze stof
materialen kan aantasten. Je moet dus zorgen dat je bij het legen van het opvangbakje
niets morst van de oplossing.De gebruiksaanwijzingbij de vochtvreter zegt over de
vlekken die bij morsen ontstaan het volgende:

tekstfragment Vlekken, veroorzaakt door vloeistof uit de opvangbak, kunt u verwijderen met
natriumsulfaat. Maak een oplossing van natriumsulfaat in water en sprenkel deze op de
vlek. Ongeveer 30 minuten laten inwerken. Hierna het water laten verdampen met
behulp van een föhn. Het achterblijvende poeder kunt u met de stofzuiger weghalen.

Bij het besprenkelen van de vlek vindt een neerslagreactie plaats.

2p 8 0 Geef de vergelijking van de neerslagreactie die plaatsvindt.

Op de verpakking van de vochtvreter staat dat er navullingen van calciumchloride te koop
zijn.Je kunt echter ook het calciumchloride terugwinnen uit de oplossing in de opvangbak,
zodat je het opnieuw kunt gebruiken.

2p 9. Welke scheidingsmethode moet je toepassen om uit de oplossing in de opvangbak het
calciumchloride terug te winnen?

A adsorberen
B extraheren
C filtreren
0 indampen

900014 14 4 Lees verder

Pagina: 592Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



_ Wijnvaten ontsmetten
Wijnwordt gemaakt door vergistingvan druivensap.Dat gebeurt in vaten. Om de vergisting
goed te laten verlopen, moeten de vaten waarin dat gebeurt, eerst ontsmet worden.
Vroeger deed men dat door een paar stukken brandende zwavel in de vaten te gooien.Het
zwaveldioxidedat ontstond, drong in elk hoekje van het vat door. Zo werd het hele vat
ontsmet.

2p 10 D Leg uit waarom zwaveldioxidezo goed in elk hoekje kan komen.

Tegenwoordiggebruikt men de verbinding kaliummetabisulfiet (K2S20S)' Uit deze
verbinding kan ook zwaveldioxideontstaan.
Kaliummetabisulfiet bestaat uit kaliumionen en metabisulfietionen.

2p 11 D Geef de formule van het metabisulfietion.

Het ontstaan van zwaveldioxideuit kaliummetabisulfiet verloopt in twee stappen.
Kaliummetabisulfiet reageert eerst met water tot een oplossingvan kaliumwaterstofsulfiet
(KHS03). Vervolgensreageren in deze oplossingde waterstofsulfietionen (HS03-) verder;
hierbij ontstaan zwaveldioxide,sulfietionen (S032-) en nog één stof.De vergelijkingvan
deze reactie is hieronder gedeeltelijk weergegeven.

2p 12 D Geef de formule van de stof die ontbreekt.

Na het ontsmetten van de wijnvatenworden alle resten van zwavelverbindingenverwijderd.
Dan worden de vaten gevuldmet druivensap en gist.Druivensap bevat glucose.

2p 13. Hoe noemt men het proces waardoor de glucose ontstaan is,die in het druivensap zit?
A fotolyse
B fotosynthese
c thermolyse

Bij de vergistingvan druivensap wordt glucose omgezet in alcohol en koolstofdioxide.

3p 14 D Geef de reactievergelijking van deze vergisting.

Als tijdens de vergistinghet gistende druivensap in contact staat met de buitenlucht, zou
opnieuw een besmetting kunnen ontstaan. Toch sluit men de vaten met het gistende
druivensap niet luchtdicht af.

2p 15 D Leg uit waarom men de vaten met gistend druivensap niet luchtdicht afsluit.

_ Verzinken
Ommetalen zoals ijzer te beschermen tegen roesten, wordt er een laagje zink opgebracht.

2p 16. Welke van de onderstaande uitspraken over zink is juist?
1 Zink is een edel metaal.
2 Bij zink ontstaat aan het oppervlak een voor zuurstof ondoordringbaar zinkoxidelaagje.

A geen van beide
B alleen 1
c alleen 2
D zowel 1 als 2

2p 17. Hoe noemt men ijzer dat is bedekt met een laagje zink?
A blik
B brons
c geëmailleerd ijzer
D gegalvaniseerd ijzer
E messing
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Het verzinken van ijzer kan onder andere met de volgende methoden:

Methode A. Thermisch verzinken
Hierbij worden objecten gedurende korte tijd gedompeld in vloeibaar zink bij 450°C.
Daarbij vormt zich op het ijzeroppervlak een laagje van een legering van ijzer en zink.
Hierop komt een zinklaag.
Totale dikte van de lagen is 50 tot 150 IJ.m(Lum = 0,001mm)

Methode B.Zinkspuiten
Zinkpoeder wordt met kracht op blank ijzer gespoten.
Totale dikte van de laag 25 tot 250IJ.m.

Methode C.Elektrolytisch verzinken
Door middel van een elektrolyseproces wordt een dunne zinklaag op het ijzeroppervlak
aangebracht.
Totale dikte van de laag 1 tot 25 IJ.m.

Methode D.Mechanisch verzinken
Een verzinkproces waarbij zink wordt aangebracht op een dun laagje koper, dat eerst op
het metaal is aangebracht.
Totale dikte van de lagen is 3-85IJ.m.

Onderstaande tekeningen geven voorbeelden van resultaten weer van bovenstaande
processen.
De tekeningen staan echter niet in dezelfde volgorde als de beschrijvingen.

150,-----------------------------------------------------------
laagdikte

I-lmt 100

Legenda:

~Fe

Zn

• Zn+Fe.Cu
2 3 4

2p 18 D Geef aan welke van de tekeningen 1,2,3 en 4 bij welk proces hoort.
Noteer je antwoord als volgt:
Methode A: tekening .
Methode B: tekening .
Methode C: tekening .
Methode D: tekening .

Het volgende diagram geeft het verband tussen de dikte van de zinklaag en de duur (in
jaren) van de bescherming tegen roesten in verschillende soorten lucht.
Langs de x-as staat de gemiddelde beschermingsduur in jaren, die het zink geeft. Langs de
y-as staat de dikte van de opgebrachte zinklaag.
De lijnen geven de verschillende soorten lucht weer:
lucht in industriegebieden (1)
lucht in een grote stad (2)
lucht vlakbij zee (3)
lucht op het platteland (4)
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Bram woont in een dorpje aan zee.Hij wil een verzinkt ijzeren hek om zijn tuin zetten. Hij
wil dat het hek gedurende 40jaar tegen roesten beschermd is.Bram wil geen hek dat
volgensmethode A verzinkt is,omdat hij niet weet hoe goed het laagje van de legering van
zink en ijzer beschermt tegen roesten. Hij wil dus kiezen uit de methoden B,C en D.

2p 19 0 Noem een verzinkingsmethode (B,C of D) waarmee Brams ijzeren hek voldoende
beschermd kan worden gedurende 40jaar. Geef een verklaring voor je antwoord aan de
hand van een waarde die je uit het diagram hebt afgelezen.

Men kan ijzeren voorwerpen elektrolytisch verzinken door het voorwerp als elektrode te
gebruiken bij de elektrolyse van een zinkchloride-oplossing.Er ontstaat dan een laagje
zink op het ijzer.

"J 20. Aan welke elektrode moet het te verzinken voorwerp bevestigd worden en wat is de
vergelijking van de reactie die aan het voorwerp plaatsvindt?

elektrode

A positieve elektrode
B positieve elektrode
c negatieve elektrode
o negatieve elektrode

vergelijking

Zn2+ + 2e ---7 Zn
Zn2+ ---7 Zn + 2e
Zn2+ + 2 e- ---7 Zn
Zn2+ ---7 Zn + 2 e"

Boven het zinkchloridebad waarin de elektrolyse plaatsvindt, is een luchtafzuiginstallatie
aangebracht.

J 21 0 Geef de naam van het gas dat bij de elektrolyse vrijkomt en afgevoerd moet worden.
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_ Plastic vergassen

tekstfragment 1 Een oliemaatschappij ontwikkelt een nieuwe methode voor het verwerken van plastic afval.
2 Dit afval bevat verschillende kunststoffen, waaronder polychlooretheen en polypropeen.
3 Bij dit proces worden kleine stukken plastic gesmolten. De vloeibare plastic massa wordt dan

~ naar een vergasser gepompt. Daar laat men de vloeibare massa met zuurstof reageren. Het
____5. gasmengsel dat hierbij ontstaat, bestaat uit koolstofmono-oxide, waterstof en
~ waterstofchloride.
_}_ Hieruit verwijdert men het waterstofchloride, door het gasmengsel door water te leiden. Het
~ waterstofchloride lost op. Daarbij ontstaat zoutzuur. Om het zoutzuur te neutraliseren, wordt
~ er ammoniak doorheen geleid. Dit gas reageert met het zoutzuur, waarbij een
~ ammoniumchloride-oplossing wordt gevormd. Ammoniumchloride wordt gebruikt als
_22. grondstof voor kunstmest.
~ Uit het mengsel van koolstofmono-oxide en waterstof kan men het oplosmiddel
_12 methanol (CH40) maken.

Schematische weergave van het proces dat in het tekstfragment wordt beschreven:

schema 1

t t
plastic gesmolten
afval massa CO, H2 scheidings- CO, H2

smelter vergasser
HCI ruimte

zoutzuur t
NH3 neutrali-

satieruimte

t
ammoniumchloride

oplossing

2p 22 D Heeft het afvalplastic een smeltpunt of een smelttraject? Geef een verklaring voor je
antwoord.

In de vergasser vindt verbranding plaats.

2p 23 D Is de verbranding in de vergasser (regel 4 tot en met 6) een volledige of een onvolledige
verbranding? Geef een verklaring voor je antwoord.

De scheidingsmethode die gebruikt wordt om waterstofchloride uit het gasmengsel te
halen (regel 7 en 8), berust op een verschil in eigenschappen tussen de stoffen.

2p 24. Welk verschil in eigenschappen is dat?
A verschil in adsorptie
B verschil in deeltjesgrootte
c verschil in kookpunt
o verschil in oplosbaarheid
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In het afvalplastickomt onder andere polypropeen voor.Polypropeen bestaat uit
bouwstenen C3H6.

p 25. Welke van de volgende formules is de formule van polypropeen?

H H H H H H H H H
I I I I I I I I I

A -C-C-C-C-C-C-C-C-C-
I I I I I 1 I I I

H H H H H H H H H

H H H H H H H H H
I I I I I I I I I

B -C=C-C=C-C=C-C=C-C-

H H H H H H H H H
I I I I I I I I I

C -C=C-C-C=C-C-C=C-C-
I I I

H H H

H H H H H H H H
I I I I I I I I

o -C-C-C-C-C-C-C-C-
I H I H I H I H

H-C-H H-C-H H-C-H H-C-H
I I I I
H H H H

H H H H H H H H
I I I I I I I I

E -C=C-C=C-C=C-C=C-
I I I I

H-C-H H-C-H H-C-H H-C-H
I I I I
H H H H

Met de onderstaande vergelijking (reactie I) kan de reactie van polypropeen in de reactor
worden weergegeven.Polypropeen is hierbij voor het gemak weergegevenmet de formule
van de bouwstenen waaruit polypropeen bestaat: C3H6.

reactie I

De reactievergelijkingvoor de vormingvanmethanol uit koolstofmono-oxideen waterstof is:

reactie Il

Men wil alle koolstofmono-oxide die bij reactie I is ontstaan, omzetten in methanol
volgens reactie Il. Hiervoor wilmen ook de waterstof gebruiken die bij reactie I ontstaat.
Neem bij de volgende vraag aan dat het afvalplasticuitsluitend uit polypropeen bestaat.

p 26. Welkevan de volgendebeweringenover de hoeveelheden waterstof en koolstofmono-oxide
is juist?
Bij reactie I ontstaat

A minder waterstof dan nodig is om alle koolstofmono-oxide om te zetten.
B precies genoeg waterstof om alle koolstofmono-oxide om te zetten.
c meer waterstof dan nodig is om alle koolstofmono-oxide om te zetten.

Als het afvalplasticuitsluitend uit polypropeen zou bestaan is een deel van het proces in
schema 1 overbodig.

lp 27 0 Welkof welke van de onderdelen smelter,vergasser,scheidingsruimteen neutralisatieruimte
is of zijn dan overbodig? Geef een verklaring voor je antwoord.
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_ Sterkzuur
2p 28 D Geef de formule van een sterk zuur.

2p 29. Bevat een oplossing van een sterk zuur waterstofionen, zuurrestionen en zuurmoleculen?

waterstofionen zuurrestionen zuurmoleculen

A nee nee ja
B nee ja nee
c nee ja ja
D ja nee nee
E ja ja nee
F ja ja ja

2p 30 • De pH van een oplossing van een zuur is
A kleiner dan 7.
B gelijk aan 7.
c groter dan 7.

Twee erlenmeyers bevatten elk 100 rnl oplossing van hetzelfde zuur.
De oplossing in de ene erlenmeyer bevat per liter oplossing 10,0 g van het zuur. De
oplossing in de andere erlenmeyer bevat per liter oplossing 50,0 g van het zuur.Aan beide
oplossingen wordt tegelijkertijd evenveel magnesiumpoeder toegevoegd. Er ontstaat
waterstofgas.Meteen na het toevoegen van het magnesiumpoeder wordt de snelheid van
de gasontwikkeling in de oplossingmet 10,0 g zuur vergeleken met de snelheid van de
gasontwikkeling in de oplossing met 50,0 g zuur.

2p 31. De snelheid van de gasontwikkeling in de oplossing met 10,0 g zuur is
A lager dan in de oplossingmet 50,0 g zuur.
B hetzelfde als in de oplossing met 50,0 g zuur.
c hoger dan in de oplossing met 50,0 g zuur.

2p 32 •
A
B
C

2p 33 •
A
B
C

D

2p 34 D

Na afloop van de reactie is in beide erlenmeyers geen magnesium meer aanwezig.De
hoeveelheid waterstofgas die ontstaat in de oplossing met 10,0 g zuur wordt vergeleken
met de hoeveelheid waterstof die ontstaat in de oplossingmet 50,0 g zuur.

De hoeveelheid waterstof die ontstaat in de oplossing met 10,0 g zuur is
kleiner dan in de oplossing met 50,0 g zuur.
hetzelfde als in de oplossing met 50,0 g zuur.
groter dan in de oplossing met 50,0 g zuur.

Wat is de juiste notatie voor het magnesiumdeeltje dat ontstaat bij de reactie?
Mg(s)
Mg(aq)
Mg2+(s)
Mg2+(aq)

Beschrijf hoe je kunt aantonen dat het gas dat ontstaat waterstof is.Beschrijf je
handeling(en), de mogelijke waarneming(en) en de conclusie die daaruit getrokken kan
worden.

_ Appelzuur
Bij het oplossen van appelzuur in water ontstaan zuurrestionen met de formule C40sHs-·

2p 35. Wat is de formule van appelzuur?
A C40sH4
B C40sH42-
C C40sHs
D C40sH6
E C40sH6-
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tIIIIIIII Iso~eren
3p 36 0 Teken de structuurformules van de drie isomeren met formule CSH12.

tIIIIIIII Koper
Koper kan worden gemaakt uit de stoffen met formules CuO en CU2S.

Op 37. Wat zijn de namen van deze stoffen?

CuO

A koper(I)oxide
B koper(I)oxide
c koper(II)oxide
o koper(II)oxide

koper(I)sulfide
koper(II)sulfide
koper(I)sulfide
koper(II)sulfide

Door CuO te laten reageren met CO ontstaan koper en nog één andere stof.

2p 38 0 Geef de vergelijking van deze reactie.

2p 39. Welke binding komt voor in de stoffen met de formules CuO en CO?

CuO CO

A atoombinding atoombinding
B atoombinding ionbinding
c ionbinding atoombinding
0 ionbinding ionbinding

Koper kan ook worden gemaakt door CU2Ste laten reageren met zuurstof. De vergelijking
van deze reactie is als volgt:

2p 40. Welke van de onderstaande uitspraken over de reactie van CU2Smet O2 is juist?
1 Dit is een reactie met elektronenoverdracht.
2 Dit is een verbrandingsreactie.

A geen van beide
B alleen 1
c alleen 2
o zowel 1 als 2

De hoeveelheden koper die verkregen kunnen worden uit CuO en CU2Sworden met
elkaar vergeleken.

2p 41. Uit 1 kg CU2Skun je ongeveer
A tweemaal zoveel koper verkrijgen als uit 1 kg CuO.
B evenveel koper verkrijgen als uit 1 kg CuO.
c half zoveel koper verkrijgen als uit 1 kg Cuo.

tIIIIIIII Emulsies
2p 42. Een emulsie kun je maken door het mengen van

A wasbenzine en slaolie.
B water en alcohol.
c water en wasbenzine.

De meeste emulsies ontmengen vrij snel. Om dat te voorkomen kan een extra stof worden
toegevoegd.

1 p 43 0 Geef de algemene naam voor stoffen die voorkomen dat emulsies ontmengen.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Een voorbeeld van een stof die gebruikt kan worden om te voorkomen dat een emulsie
ontmengt, is zeep.

2p 44. Welke van de onderstaande uitspraken over zeep is juist?
1 Zeep heeft hydrofiele eigenschappen.
2 Zeep heeft hydrofobe eigenschappen.

A geen van beide
B alleen 1
c alleen 2
o zowel 1 als 2

l§i.l .•
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