
1/3 
Volgende bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      6 VWO    Week 40            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 
Neutronen worden tegenwoordig bij allerlei onderzoeken gebruikt, onder andere bij de 
zogenaamde neutronenactiveringsanalyse. Dit is een onderzoeksmethode waarbij men 
zeer kleine hoeveelheden van een bepaalde stof kan aantonen door bestraling met 
neutronen. 
Men vermoedt dat iemand aan een arsenicumvergiftiging is overleden. Een haar van deze 
persoon wordt met de genoemde methode onderzocht op de aanwezigheid van arsenicum 
(arseen). Indien arseen-75 aanwezig is, wordt dit door de bestraling met neutronen 
omgezet in arseen-76. 
Arseen-76 is radioactief en vervalt onder uitzending van --straling en -straling. 
a) Geef de vergelijking van het verval van 76As. 
Om arseen aan te tonen maakt men gebruik van zijn halveringstijd. 
Eerst meet men met een Geiger-Müllerteller de achtergrondstraling. De teller geeft ten 
gevolge van de achtergrondstraling 24 pulsen per minuut aan. De achtergrondstraling die 
voortdurend aanwezig is ten gevolge van allerlei stoffen in de omgeving mag als constant 
beschouwd worden. 
Vervolgens wordt de straling gemeten van de verdachte mensenhaar, die met neutronen 
is bestraald. De teller meet nu 164 pulsen per minuut. Na 53,6 uur herhaalt men deze 
meting. Men meet dan 59 pulsen per minuut. 
Neem aan dat door de neutronenbestraling één stof radioactief is geworden. 
b) Leg met behulp van een berekening uit of men uit deze metingen de conclusie kan 

trekken dat deze stof arseen zou kunnen zijn. 
Bij onderzoek aan een met arseen besmette haar heeft men bepaald dat de activiteit van 
de haar 12 Bq is. 
c) Bereken, uitgedrukt in kg, de massa van het arseen-76 in de haar bij deze meting. 
 
 
Opgave 2 
In een cilindervormig vat bevindt zich 224 cm3 stikstofgas bij een 
temperatuur van 20 °C.  
De cilinder, die met de opening naar beneden staat zoals in 
nevenstaande afbeelding, wordt afgesloten door een wrijvingsloze 
zuiger van 168 g met een oppervlakte van 11,0 cm2.  
De druk van het stikstofgas is 1,020·105 Pa. 
a) Bereken de buitenluchtdruk. 

Noteer de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers. 
b) Bereken hoeveel mol stikstofgas in het vat zit. 
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Opgave 3 
Gammastraling heeft een veel groter doordringend vermogen dan alfa- en bètastraling. 
Bovendien laat gammastraling zich niet volledig afschermen: er komt altijd nog wel iets 
door de afscherming heen. 
Om de halveringsdikte van aluminium voor 
gammastraling te bepalen, worden plaatjes 
aluminium van gelijke dikte tussen een 
gammabron en een telbuis gestapeld. Zie 
nevenstaande afbeelding. De hoeveelheid 
gemeten straling zonder plaatjes noemen we 
100%. 
Bij één plaatje wordt 95% gemeten: het plaatje 
heeft dus 5% geabsorbeerd. 
a) Leg uit of de absorptie van de stapel van 5 

plaatjes kleiner, even groot of groter is dan 
25%. 

Met dit experiment wordt vastgesteld dat de 
halveringsdikte van aluminium voor 
gammastraling van 1 MeV gelijk is aan 4,2 cm. 
b) Bereken de dikte van een laag aluminium die 

nodig is om 99% van deze gammastraling te absorberen. 
De waarde van de halveringsdikte 
voor gammastraling met een 
energie van 1 MeV vind je ook in 
BiNaS tabel 28F. Uit deze tabel 
blijkt dat niet alle stoffen 
gammastraling in gelijke mate 
absorberen. 
De absorptie van gammastraling 
is uitgebeeld in nevenstaande 
afbeelding. Deze afbeelding is niet 
op schaal. 
In de afbeelding is een bundel 
gammafotonen weergegeven die 
op een plaatje valt. Als een 
gammafoton een elektron 
tegenkomt, verdwijnt het uit de 
bundel en is het geabsorbeerd. 
Bij een grotere elektronendichtheid worden dus meer gammafotonen geabsorbeerd. 
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Voor de elektronendichtheid in het materiaal geldt:  
 

n =
Z

m  
 

Hierin is: 
 ne de elektronendichtheid; 
  de dichtheid van het materiaal; 
 Z het atoomnummer; 
 mat de massa van het atoom. 

 
c) Leg uit met behulp van formule 1 dat de eenheid van ne gelijk is aan m-3. 
Het verband tussen de halveringsdikte d van het materiaal en de elektronendichtheid ne 
wordt gegeven door de formule:  
 

d½ =
ln (2) 1

n  
 

Hierin is: 
 d de halveringsdikte van het materiaal; 
  de effectieve trefoppervlakte van de elektronen in het materiaal. 

 
d) Bereken de effectieve trefoppervlakte  van de elektronen in aluminium voor 

gammafotonen van 1 MeV. 
e) Leg uit met behulp van de formules en gegevens uit BiNaS uit of de effectieve 

trefoppervlakte  met toenemende de energie van de gebruikte gammafotonen 
toeneemt, gelijk blijft, of afneemt. 
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