Uitwerking Havo-eindexamen 2015 eerste tijdvak
We bespreken hier een paar opgaven uit het havo eindexamen 2015 (tijdvak 1). Ik beperk me tot een
paar rekenopgaven. Bij elke opgave is een gedeelte van het opgavenblad gekopieerd. Voor de
volledige tekst zie de examenopgaven.
Opgaven en antwoordmodel: http://www.havovwo.nl/havo/hsk/hskindex2.htm.
Opgave 15

Het antwoordmodel dat gegeven is:

Wat opvalt is dat er geen enkele koppeling wordt gemaakt met de reactievergelijkingen en niet wordt
uitgelegd hoe je het moet aanpakken. Ook worden grootheden die je moet berekenen niet met de
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juiste symbolen aangegeven. Verder wordt bij een fout van een factor 10 maar 1 punt aftrek gegeven!
Dat kan dus veel beter:
reactie: 2H2O2

2H2O + O2

Deze reactie kan worden opgevat als de som van twee deelreacties:
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2H2O2

2H2 + 2O2
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Hierbij geldt ΔrH = 2 mol × (+ 1,88·10 J/mol) = + 3,76·10 J
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2H2 + O2

2H2O(l)
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Hier geldt: ΔrH = 2 mol × (– 2,86·10 J/mol) = – 5,72·10 J
Tel je deze deelreacties op en streep je de gelijke deeltjes links en rechts tegen elkaar weg, dan krijg
je de totaalreactie. Tellen we de reactiewarmtes op dan krijgen we:
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ΔrH (totaal) = + 3,7·10 J + (–5,72·10 J) = – 1,96·10 J.
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Dat is voor een vergelijking met 2 mol H2O2, dus volgt een reactiewarmte van – 9,8·10 J/mol.
Opgave 29
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Het correctievoorschrift vermeldt:
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Het spijt me te moeten concluderen dat dit antwoord onjuist is!
Het correctievoorschrift zegt dat de atoomeconomie is beide processen gelijk is aan 100 %. Als het
rendement van beide processen in de berekening geen rol zou spelen dat was het correctievoorschrift
juist geweest. Immers je houdt dan alleen rekening met de netto reactievergelijking en in beide
gevallen is er dan een atoomeconomie van 100 %, hetgeen gemakkelijk is te zien.
Maar die redenering is om meerdere redenen niet juist:
1. In de tekst van de opgave is het rendement van beide processen gegeven. Voor het
MASTER-proces is dat 90 % en voor het OMEGA-proces (meer dan) 99 %.
2. Er wordt expliciet gevraagd naar het rendement van een proces, niet dat van een reactie.
We moeten het rendement dus in de berekening meenemen. Maar dat is geen enkel probleem!
De groothedenvergelijking voor de atoomeconomie (zie P. Heldens, Chemisch rekenen voor vo) is:

Dan krijgen we (zonder gebruik te maken van bovenstaande groothedenvergelijking, wat hier
makkelijk kan):
MASTER-proces: AE = 90 %
OMEGA-proces: AE = 99%
De vraag had anders moeten luiden. Maar het is niet aan mij om een andere vraag te formuleren!
Opgave 33
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Het correctievoorschrift zegt:

Ook hier weer geen geschikte grootheden en eenheden met juiste symbolen, maar 'aantal mol' in
plaats van 'chemische hoeveelheid' en 'aantal ton' in plaats van 'massa'. Mijn uitwerking:
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m(PPTA) = 2,2·10 ton = 2,2·10
n(PPTA) =
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= 1,29·10 mol

Die bevat gelijke chemische hoeveelheden PPD en TDC; van elk 70 monomeren per molecuul PPTA.
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n(TDC) = 1,29·10 mol × 70 = 9,06·10 mol
De benodigde massa TDC per jaar is dan:
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m(TDC) = n · M = 9,06·10 mol × 203,0 g·mol
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= 1,84·10
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g = 1,8·10 ton

