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Examentraining voor scheikunde, 4-5-6 vwo  

 

Groen goud 

Bekijk het tv-programma ‘Groen goud’. Beantwoord daarna onderstaande vragen. 
Het programma vind je hier: Labyrint. Of ga naar www.schooltv.nl/labyrint_afleveringen. 
‘Groen goud’ is aflevering 12. 
 
 
1. Zelfhelend asfalt 
In Nederland hebben we poreus asfalt, dat bestaat uit steentjes die bijeen worden gehouden door 
het bindmiddel bitumen. Door het weer, oxidatie en uv-licht wordt bitumen aangetast en komen er 
scheurtjes in. Zelfhelend asfalt is een variant met staalwol in het bitumen. Met een inductiemachine 
kan de staalwol verwarmd worden en smelten de scheurtjes in het bitumen weer dicht. 
 
1a. Leg uit of dit helen van asfalt een exotherm of een endotherm proces is.  
 
1b. Bitumen is het residu dat overblijft na het destilleren van aardolie. Beschrijf het verschil tussen 
destilleren en kraken. 
 
 
2. Taxol 
In de aflevering wordt gesproken over het anti-kankermiddel taxol. Taxol stabiliseert de microtubuli 
in de cel en stopt zo de celdeling. Dit is de structuurformule van taxol:  
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2a. Taxol bestaat uit een meervoudig cyclische hoofdketen met daaraan verschillende zijgroepen, 
verbonden via esterbindingen. Teken de structuurformules van de producten die ontstaan na 
hydrolyse van de esterbindingen. De overgebleven hoofdketen hoef je niet te tekenen.  
 
2b. Geef van de 3 producten zonder N-atoom de systematische naam. Schrijf die onder de 
structuurformules in 2a.  
 
2c. Een van de producten bevat een peptidebinding die ook weer gehydrolyseerd kan worden. Teken 
de reactievergelijking van de hydrolyse van dit product in structuurformules.  
 
2d. Bereken hoeveel gram water er nodig is voor de volledige hydrolyse van 500 gram taxol. De 
molaire massa van taxol is 853,91 gram/mol.  
 
 
3. Elektrolyse 
Taxol wordt ‘gemolken’ door een statisch elektrisch veld aan te leggen, waardoor de terpenen 
elektrisch verdampen aan de lucht. Een andere manier om stoffen te scheiden, is elektrolyse. Een 
voorbeeld van elektrolyse is de elektrolyse van een NaOH-oplossing.  
 
3a. Geef de halfreacties van deze elektrolyse. Schrijf eerst de reductoren en oxidatoren op. Omcirkel 
de sterkste reductor/oxidator. Gebruik hiervoor Binas tabel 48.   
 
3b. Geef de reactievergelijking voor het totale elektrolyseproces.  
 
 


