
 

Examen scheikunde HAVO 2021 tijdvak 3 uitwerkingen  1 

 

 
 

 

 



Examen scheikunde HAVO 2021 tijdvak 3  uitwerkingen 2 

 

 

 

  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

CH3OH 

en 

C OH

H

H

H  



Examen scheikunde HAVO 2021 tijdvak 3  uitwerkingen 3 

  Rian heeft berekend dat een potje jam 1,6 gram pectine bevat. 

 

  Een pectinemolecuul bevat gemiddeld 0,72 x 5,102 = 367 monomeerehdn II 

en 0,28 x 5,1·102 = 143 monomeerehdn I. 

De gemiddelde molaire massa van pectine is  

367 x 190 + 143 x 176 = 9,49·104 g/mol. Dus het potje jam bevat aan pectine.  

4  

1,6 g pectine

9,49 10 g / mol
= 1,7·10‒5 mol pectine 
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  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

  − De binding (bij cijfer 1) is een binding tussen (apolaire/hydrofobe) methylgroe-

pen/CH3-groepen en is dus een vanderwaalsbinding/molecuulbinding.  

  − De twee groepen (bij cijfer 1) bestaan uitsluitend uit C-atomen en H-atomen. Het 

is dus een vanderwaalsbinding/molecuulbinding. 

  − De groepen (bij cijfer 1) bevatten geen –NH- en geen –OH-groepen. Het is dus 

een vanderwaalsbinding/molecuulbinding. 

  − De groepen (bij cijfer 1) zijn apolair/hydrofoob. Het gaat dus om een vander-

waalsbinding/molecuulbinding. 

  − De groepen (bij cijfer 1) kunnen geen waterstofbruggen vormen, dus er is enkel 

sprake van vanderwaalsbinding/molecuulbinding. 

 

  [H+] = 10‒3,2 = 6·10‒4 mol/L 
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  Bindingstype (aangeduid met cijfer 2): waterstofbrug(gen) 

interactie tussen COO‒-groepen: afstoting (tussen negatief geladen groepen) 

 

  Macriniveau: een thermoharder kan niet worden (om)gesmolten. 

Microniveau: een thermoharder is een netwerk(polymeer)/bevat (polymeer)ketens 

met crosslinks/bestaat uit (polymeer)ketens met dwarsverbindingen (waardoor de 

ketens niet los van elkaar kunnen komen, wat nodig is voor recycling). 
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  Eeind ‒ Ebegin =((‒2,39) ‒ (‒1,105))·105 = ‒1,28·105 J/mol 
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  3,6·105 ton afval bevat 3,6·105 x 0,60 = 2,16·105 ton C = 2,16·105 x 106 g C ≡ 
112,16 10  g

12,01 g/mol


= 1,799·1010 mol C, daar 1 mol CH3OH 1 mol C bevat volt dat er theo-

retisch 1,79·1010 mol C, daar 1 mol CH3OH kan ontstaan, dit is  

1,799·1010 mol x 32,042 g/mol = 5,763·1011 g CH3OH 

Het rendement = 
11

11

2,13 10  g

5,763 10  g





100% = 37% 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

  − De methanol wordt gemaakt uit kunststofafval. Methanol wordt vervolgens omge-

zet tot nieuwe kunststof. Hierdoor is er (voor kunststof) een gesloten kringloop ont-

staan. (Dit is een van de uitgangspunten van cradle-to-cradle.) 

  − Van kunststofafval wordt methanol gemaakt. Vervolgens kan men van methanol 

alkenen en van alkenen een kunststof maken. (Hiermee is de kringloop rond.) 

  − Van een kunststof wordt na gebruik, via methanol, weer een nieuwe kunststof (van 

vergelijkbare kwaliteit) gemaakt. 

  − Uit kunststofafval wordt een grondstof voor nieuwe kunststof(fen) gemaakt. (Dit 

past bij cradle-to-cradle.) 

 

6 CH4 + 11 O2 → 2 CO + 4 CO2 + 12 H2O 
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Voorbeelden van een juist antwoord zijn:  

  − Lucht bevat ongeveer 21 volumeprocent zuurstof en 0,10 volumeprocent kool-

stofmono-oxide. Er ontstaat evenveel HbCO als HbO2. (Hb-moleculen binden 

dus bij voorkeur aan CO-moleculen.)  

  − (De ingeademde) lucht bevat ongeveer 200 keer zo veel / (veel) meer / een 

(veel) hogere concentratie zuurstof dan CO, terwijl er evenveel HbCO als HbO2 

ontstaat. (Hb-moleculen binden dus bij voorkeur aan CO-moleculen.)  
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3,0·102 μg = 3,0·102 x 10‒6 g CO 

3,0·10‒4 g CO ≡ 
43,0 10  g

1,25 g/L

−
= 2,40·10‒4 L 

Het gehalte = 
4

62,40 10  g
10

4,0 L

−
 = 60 volume ppm 

 
H2O + CO → 2 H+ + CO2 + 2 e–  (2×)  

O2 + 4 H+ + 4 e– → 2 H2O   (1×)  

2 CO + O2 → 2 CO2  

 
Na 5 uur is concentratie ½ x 2,28 mmol/L = 1,14·10‒3 mol/L 

De gemiddelde reactiesnelheid = 
31,14 10  mol

L 5 3600 s

−

 
= 6,3·10‒8 mol/L·s 
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Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

  ‒ In zuivere zuurstof is de zuurstofconcentratie hoger (dan in lucht). Hierdoor vin-

den er vaker botsingen plaats / meer botsingen plaats (per tijdseenheid) (tussen 

een Hb-molecuul en O2-moleculen. Daardoor wordt een lege bindingsplek in een 

Hb-molecuul sneller gevuld dan wanneer lucht wordt ingeademd). 

  ‒ Lucht bevat minder zuurstofmoleculen per volume-eenheid (dan zuivere zuur-

stof). Hierdoor is de kans op (effectieve) botsingen (tussen een Hb-molecuul en 

O2-moleculen) kleiner. (Daardoor wordt een lege bindingsplek in een Hb-mole-

cuul minder snel gevuld dan wanneer zuivere zuurstof wordt ingeademd). 
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Vloeistofstroom 1: zeer zout water 

Vloeistofstroom 2: zoet water 

 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

  − Aan de negatieve elektrode ontstaat OH–. Er is dus verversing van de elektrolyt-

oplossing nodig (aangezien de oplossing anders steeds basischer wordt). 

  − In de elektrolyt-oplossing komen steeds meer Na+-ionen, waardoor het nodig is 

om de elektrolyt-oplossing te verversen. 

  − Aan de negatieve elektrode verdwijnt H2O / wordt H2O omgezet. Er is dus verver-

sing nodig. 
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vergelijking halfreactie: 2 Cl– → Cl2 + 2 e–  

H330 is van toepassing op de stof: Cl2 / chloor(gas) 
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Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

  − Het polymeer bevat ketens met (vaste) SO3
–-groepen en (losse) Na+-ionen als 

tegenionen. (Losse) Na+-ionen kunnen van SO3
–-groep naar SO3

–-groep worden 

doorgegeven (en worden vervangen door nieuwe Na+-ionen). De structuurfor-

mule uit figuur 2 hoort dus bij een membraan dat positieve ionen kan doorlaten. 

  − Het polymeer bevat ketens met (vaste) negatief geladen groepen en (losse) posi-

tief geladen tegenionen. (Losse) negatief geladen ionen / Cl–-ionen worden door 

de negatief geladen groepen in de ketens afgestoten en kunnen het membraan 

dus niet passeren. De structuurformule uit figuur 2 hoort dus bij een membraan 

dat positieve ionen kan doorlaten. 

 

 

Met 2,3 kWh kan 
6

6

2,3 3,6 10  J

2,26 10  J/ kg water

 


= 3,66 kg H2O worden verdampt. 

Dit is 
3 3

3,664 kg

1,02 10  kg/m
=3,6·10‒3 m3  
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Serine 
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Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

  − (SO2-)moleculen hebben geen lading/lading 0. Sulfaat-ionen zijn wel geladen / 

hebben lading 2–. (De totale lading voor en na de reactie moet gelijk zijn) dus 

moet nog een ander reactieproduct ontstaan / dus moeten nog andere ionen 

(met een positieve lading) ontstaan. Sulfaationen zijn dus niet de enige deeltjes. 

  − SO2 + O2 → SO4
2– Sulfaationen zijn dus niet het enige reactieproduct (aangezien 

de ladingsbalans niet klopt). 

  − Behalve negatief geladen sulfaationen moeten er ook positief geladen deeltjes 

ontstaan, aangezien de ladingsbalans anders niet klopt. Sulfaationen zijn dus 

niet de enige deeltjes die ontstaan bij omzetting van zwaveldioxide. 
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Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

  − Dit is een elementkringloop van zwavel, omdat zwavel in alle verschillende 

verbindingen voorkomt. 

  − Dit is een elementkringloop van (het element) S, omdat alle verschillende stof-

fen in deze kringloop dit element S bevatten. 

  − Dit is een elementkringloop van zwavel, omdat de zwavelverbindingen steeds 

veranderen (; het dus kan geen stofkringloop zijn). 


