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Voortgangstoets       NAT      6 VWO    Week 47            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 
De kaliumisotoop K-40 komt voor in natuurlijke 
kaliumchloride (KCl). 
Deze isotoop is radioactief. 
a) Geef beide mogelijke vervalvergelijkingen van  

K-40. 
 
Men doet 1,0 g 
kaliumchloride in een 
cilindervormig 
schaaltje. De diameter 
van het schaaltje 
bedraagt 4,2 cm. Het 
kaliumchloride ligt 
gelijkmatig verdeeld 
over de gehele bodem 
van het schaaltje. Het 
laagje is overal even dik. 
Men plaatst het schaaltje met kaliumchloride vlak onder het venster van een Geiger-Müller 
telbuis. Het venster heeft een diameter van 1,8 cm. Het midden van het schaaltje bevindt 
zich onder het midden van het venster van de telbuis. 
Een aantal malen wordt het aantal pulsen geteld en wel telkens gedurende 1,0 minuten. 
Daarna wordt een identiek maar leeg schaaltje op precies dezelfde wijze onder het venster 
van de telbuis geplaatst. Ook nu wordt het aantal pulsen geteld, telkens 1,0 minuten. De 
meetresultaten staan in bovenstaande tabellen. 
Aangenomen mag worden dat alle deeltjes die het venster van de telbuis treffen 
geregistreerd worden. 
b) Bepaal uit deze meetresultaten het gemiddeld aantal deeltjes dat door de telbuis wordt 

gemeten, veroorzaakt door het kaliumchloride. 
c) Bereken het totale aantal deeltjes dat per minuut uit het laagje kaliumchloride treedt. 
Van de deeltjes die door zo’n preparaat worden geproduceerd worden sommige reeds in 
het preparaat zelf geabsorbeerd. De verhouding van het aantal geabsorbeerde en het 
aantal geproduceerde deeltjes noemt men de zelfabsorptie-coëfficiënt van het preparaat. 

Naam: Hulpmiddelen: 
BiNaS en niet-grafisch rekenapparaat 

schaaltje met 1,0 g KCl 

meting aantal pulsen 
1 69 
2 59 
3 69 
4 64 
5 69 

leeg schaaltje 

meting aantal pulsen 
1 18 
2 19 
3 11 
4 26 
5 19 
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In onderstaande afbeelding is deze zelfabsorptie-coëfficiënt van kaliumchloride gegeven 
als functie van de massa per oppervlakte-eenheid. 

d) Bereken de massa per oppervlakte-eenheid (uitgedrukt in mg/cm2) van het laagje 
kaliumchloride in het schaaltje. 

e) Bereken de activiteit van de 1,0 g kaliumchloride in het schaaltje. 
 
 
Opgave 2 
Als je het kousje in een gaslamp moet 
vervangen, dan valt het gaasje in kleine 
stofdeeltjes uiteen. In deze opgave gaan 
we na wat het effect is van het 
inademen van een stofdeeltje van  
1,5 microgram thorium-232 in 
vergelijking met het inademen van 
evenveel plutonium-240. Plutonium kan 
vrijkomen bij het opwerken van 
kernbrandstof of het ontploffen van een 
kerncentrale. 
De atoommassa van thorium bedraagt 
232 u.    
a) Geef de vergelijking van het vervalproces van thorium-232. 
b) Bereken de activiteit van het stofdeeltje thorium.  

Noteer jouw antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 
We nemen aan dat verreweg de meeste stralingsenergie geabsorbeerd wordt in een 
bolletje longweefsel.  
c) Leg uit waarom dit een terechte aanname is.  
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Opgave 3 
De massieke activiteit van C-14 is min of meer constant en bedraagt 220 Bq/kg. 
De activiteitsbepaling vindt plaats met behulp van een telbuis. De telbuis wordt gevuld met 
CO2 dat ontstaat bij verbranding van het te onderzoeken materiaal.  
De efficiëntie van de gebruikte telbuis voor C-14 bedraagt 96%.  
Uit een achtergrondtelling van 30 uur bepaalde men een achtergrondteltempo van 
gemiddeld 0,0025 tellen per seconde. 
In de telbuis wordt 0,278 g C-14 gebracht in de vorm van CO2 verkregen door verbranding 
van een monster van prehistorisch hout. Het aantal tellen in 30 uur bedraagt 590. 
a) Leg uit wat massieke activiteit betekent. 
b) Geef de vervalvergelijking voor het verval van C-14. 
c) Bereken de ouderdom van dit voorwerp. 

De halveringstijd van C-14 bedraagt 5730 jaar. 
Dit onderdeel is tamelijk uitgebreid, werk stap voor stap en geef een duidelijke en 
volledige toelichting. Deelstappen leveren ook punten op! 

 


