
1/1 
Laatste bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      6 VWO    Week 37            SUCCES!!! 
 
Noteer niet uitsluitend de antwoorden, maar ook je redeneringen (in correct Nederlands)  
en de formules die je gebruikt hebt! Maak daar waar nodig een schets van de situatie. 
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes. 
 
 
Opgave 1 
In een vat heerst een onderdruk van 250 Pa t.o.v. de buitenlucht, waar de 
druk 1,013·105 Pa is. Deze onderdruk wordt gemeten met een 
vloeistofmanometer. 
De gebruikte vloeistof heeft een dichtheid van 0,80·103 kg/m3. 
Bereken het hoogteverschil van de vloeistofniveaus in de manometer en 
geef aan aan welke kant het vloeistofniveau het hoogst staat, de kant 
van het vat of de kant van de buitenlucht. 
Noteer de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers. 
 
 
Opgave 2 
Van 10 aluminium kubusjes met ribben van  
2,0 cm heeft men een voorwerp in elkaar gelijmd. Je 
kunt het voorwerp neerzetten zoals in nevenstaande 
tekeningen is weergegeven. 
Bereken de druk van het voorwerp op de ondergrond 
in de getekende positie waarin de druk het grootst is.  
 
 
Opgave 3 
Op de begane grond van een flatgebouw bedraagt de druk in de waterleiding 4,0 bar. De 
vierde verdieping bevindt zich 14 m hoger. 
Bereken de druk in de waterleiding op de vierde verdieping.  
 
 
Opgave 4 
Duikers hebben op hun rug een duikfles met samengeperste 
lucht om onder water te kunnen ademhalen. In een volle fles 
zit 12,0 L lucht met een druk van 200 bar. De temperatuur van 
de lucht is 20,0 °C.  
a) Laat zien dat de massa van één mol lucht 0,0288 kg is.  

Neem aan dat lucht voor 20% uit zuurstof en voor 80% uit 
stikstof bestaat. 

b) Bereken hoeveel kg lucht in de duikfles is. 
c) Is de dichtheid van die lucht meer, minder, of even groot als 

die van zeewater? Licht het antwoord toe met een berekening. 
Een volwassen mens die boven water ademhaalt gebruikt per minuut 10 L lucht met een 
druk van 1,0·105 Pa en een temperatuur van 20 °C. 
d) Bereken hoeveel kg lucht die persoon per minuut nodig heeft. 
e) Bereken hoe lang die persoon - die met een volle duikfles begint - maximaal onder 

water kan blijven. 
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