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Polyaspartaat 

1 maximumscore 3 
Ca2+  +  2 HCO3

–  →  CaCO3  +  H2O  +  CO2 

• Ca2+ en HCO3
– voor de pijl 1 

• CaCO3, H2O en CO2 na de pijl 1 
• juiste coëfficiënten 1 

Opmerking 
Wanneer de vergelijking Ca2+  +  2 HCO3

–  →  CaCO3  +  H2CO3 is 
gegeven, dit goed rekenen. 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

2 maximumscore 3 
Een juist antwoord kan er als volgt uitzien: 

Indien één van de volgende antwoorden is gegeven: 2 

Indien één van de volgende antwoorden is gegeven: 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Indien één van de volgende antwoorden is gegeven: 0 

Indien (ook) een      is gezet bij het N-atoom 0 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

3 maximumscore 3 
Een juist antwoord kan er als volgt uitzien: 

• peptidebinding(en) juist getekend 1 
• hoofdketen en zijgroepen juist getekend 1 
• begin en eind van de keten weergegeven met ~ of met – of met • 1 

Indien in een overigens juist antwoord geen ladingen zijn vermeld 2 

Indien in een overigens juist antwoord geen  groepen voorkomen, 

maar één of twee              groepen 2 
Opmerkingen 
− Wanneer één of meer mintekens van de carboxylaatgroepen niet precies 

bij het enkelgebonden zuurstofatoom zijn geplaatst, dit niet aanrekenen. 
− Wanneer één of meer carboxylaatgroepen zijn weergegeven met COO–, 

dit hier goed rekenen. 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

4 maximumscore 5 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

         

    

3 0,53619,50×10 ×0,198 ×
137,1× +18,02

n
n

− = , hieruit volgt n = 10 

en 
    

     

          

3

3
19,50×10 ×0,198 10

(0,536 19,50×10 ×0,198×137,1)/18,02
n

−

−= =
−

en 

        

    
3

0,536137,1× +18,02 ×
19,50×10 ×0,198

n n−= , hieruit volgt n = 10 of 11 

• berekening van het aantal mol monomeereenheden in de afgewogen
hoeveelheid natriumpolyaspartaat (is gelijk aan het aantal mol H3O+ dat
heeft gereageerd): 19,50 (mL) vermenigvuldigen met 10–3 (L mL–1) en
met 0,198 (mol L–1) 1 

• berekening van de massa van een mol natriumpolyaspartaat:
(bijvoorbeeld via Binas-tabel 98:) 137,1 × n + 18,02 (g) 1 

• berekening van het aantal mol natriumpolyaspartaat in 0,536 g: 0,536
(g) delen door de berekende massa van een mol natriumpolyaspartaat 1 

• omrekening van het aantal mol natriumpolyaspartaat in 0,536 g naar het
aantal monomeereenheden daarin: vermenigvuldigen met n 1 

• rest van de berekening: n oplossen uit de vergelijking die wordt
verkregen wanneer het resultaat van de bewerking in het eerste bolletje
wordt gelijkgesteld aan het resultaat van de bewerking in het vierde
bolletje 1 

of 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

• berekening van het aantal mol monomeereenheden in de afgewogen
hoeveelheid natriumpolyaspartaat (is gelijk aan het aantal mol H3O+ dat
heeft gereageerd): 19,50 (mL) vermenigvuldigen met 10–3 (L mL–1) en
met 0,198 (mol L–1) 1 

• omrekening van het aantal mol monomeereenheden in de afgewogen
hoeveelheid natriumpolyaspartaat naar het aantal gram
monomeereenheden: vermenigvuldigen met 137,1 (g mol–1) 1 

• berekening van het aantal g H – OH als beëindiging van de ketens: het
aantal g monomeereenheden aftrekken van 0,536 g 1 

• berekening van het aantal mol ketens in de afgewogen hoeveelheid
natriumpolyaspartaat (is gelijk aan het aantal mol H – OH als
beëindiging van de ketens): het aantal g H – OH als beëindiging van de
ketens delen door de massa van een mol H2O (bijvoorbeeld via
Binas-tabel 98: 18,02 g) 1 

• berekening van n: het aantal mol monomeereenheden delen door het
aantal mol ketens 1 

of 

• berekening van het aantal mol monomeereenheden in de afgewogen
hoeveelheid natriumpolyaspartaat (is gelijk aan het aantal mol H3O+ dat
heeft gereageerd): 19,50 (mL) vermenigvuldigen met 10–3 (L mL–1) en
met 0,198 (mol L–1) 1 

• berekening van de gemiddelde molaire massa van een repeterende
eenheid van natriumpolyaspartaat: 0,536 (g) delen door het aantal mol
monomeereenheden 1 

• berekening van de massa van een mol natriumpolyaspartaat: de
berekende gemiddelde molaire massa van een repeterende eenheid van
natriumpolyaspartaat vermenigvuldigen met n 1 

• berekening van de massa van een mol natriumpolyaspartaat:
(bijvoorbeeld via Binas-tabel 98:) 137,1 × n + 18,02 (g) 1 

• rest van de berekening: n oplossen uit de vergelijking die wordt
verkregen wanneer het resultaat van de bewerking in het derde bolletje
wordt gelijkgesteld aan het resultaat van de bewerking in het vierde
bolletje 1 

Opmerking 
De significantie in de uitkomst in dit geval niet beoordelen. 
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