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Zuur-basereacties en pH-berekeningen 

 Opgave 1  Vergelijking van zure oplossingen   

  Je hebt drie genummerde bekerglazen I, II en III, die respectievelijk bevatten: 

I verdund zoutzuur; 

II verdund zwavelzuur (zwavelzuur is volledig geïoniseerd); 

III verdund azijnzuur. 

  In alle drie de bekerglazen is de pH 3,2. 

 1 Beredeneer in welk bekerglas het grootste aantal mol zuur is opgelost en in welk bekerglas het kleinste 

aantal mol. 

Azijnzuur is een zwak zuur, dus gedeeltelijk gesplitst. Om dezelfde pH te bereiken als in van verdund 

zoutzuur moet er meer azijnzuur zijn opgelost dan HCl. 

Zwavelzuur is volledig in ionen gesplitst. Per mol levert zwavelzuur 2 mol H+, terwijl zoutzuur per mol 1 

mol H+  levert. Van zwavelzuur is dus het minst opgelost om een pH van 3,2 te bereiken en van azijn-

zuur het meest. Van HCl is 2 keer zoveel opgelost als van zwavelzuur. 

 Opgave 2  Zuur of basisch? 

  Je krijgt 0,10 M oplossingen van achtereenvolgens kaliumhydroxide, salpeterzuur, kaliumnitraat, azijn-

zuur (ethaanzuur) en kaliumacetaat (kaliumethanoaat). 

 1 Rangschik de oplossingen naar opklimmende pH. 

salpeterzuur, azijnzuur, kaliumnitraat, kaliumacetaat, kaliumhydroxide 

 2 Geef een verklaring van je antwoord op vraag 1. 

salpeterzuur (HNO3) is een sterkzuur → volledig in ionen gesplitst → [H+] = 0,10 → pH = 1,00 

azijnzuur (CH3COOH) is een zwak zuur → slechts voor een zeer klein gedeelte in ionen gesplitst → 

[H+] < 0,10 → 1,00 < pH < 7,00 

kaliumnitraat in oplossing bestaat uit K+ en NO3
– ionen. NO3

– ionen zijn geen base omdat HNO3 een 

sterk zuur is → pH =7,00 

kaliumacetaat (CH3COOK) geeft bij oplossen in water de zwakke base CH3COO– → 

CH3COO– + H2O  CH3COOH + OH–  

kaliumhydroxide (KOH) is een zout dat bij oplossen in water de sterke base OH– geeft → 

[OH–] = 0,10 → pOH = 1,00 → pH = 13,00 

 Opgave 3  Verlopen de volgende reacties?  

  Ga na of de volgende zuren en basen met elkaar kunnen reageren. Zo ja, geef de reactievergelijking. 

Zo nee, leg duidelijk uit waarom niet. 

 1 Een oplossing met waterstoffluoride met een ammoniumchloride-oplossing. 

Er treedt geen reactie op, want uit F– zou met NH4
+ HF moeten ontstaan, maar HF is een sterker zuur 

dan NH4
+; er kan nooit een sterker zuur ontstaan. Evenzo is NH3, dat zou moeten ontstaan een ster-

kere base dan F–. Meer algemeen: als de  

 2 Een oplossing van ammoniumchloride met een oplossing van natriumacetaat. 

NH4
+ is een zwakker zuur dan CH3COOH, dus de reactie verloopt niet. 

 Opgave 4  pH-berekenen  

  Bereken de pH van de volgende oplossingen: 

 1 4,0 M zoutzuur; 

[H+] = 4,0 mol/L → pH = -log [H+] = -log 4,0 = -0,60 

 2 1,5. 10 ‒3 M kalkwater (een oplossing van calciumhydroxide); 

Kalkwater is een oplossing van Ca(OH)2 

[OH‒] = 2 x 1,5·10‒3 → pOH = -log [OH‒] = -log 3,0·10‒3 = 2,52  

pH =14,00 – pOH = 14,00 – 2,52 = 11,48 
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 3 2,0 M natronloog; 

[OH‒] = 2,0· pH = 14,0 – (-log 2,0) = 14,30 

 4 3,0∙10‒2 M zwavelzuur;  

[H+] = 2 x 3,0·10–2 mol/L  pH = -log [H+] = -log 2 x 3,0·10–2 = 1,22 

  Je hebt een oplossing van natronloog met een pH van 12,50. 250 mL van deze natronloog wordt met 

water verdund tot pH = 11,60. 

 5 Bereken hoeveel mL water er is toegevoegd om de pH van 12,5 naar 11,6 te brengen. 

pOHvoor verdunnen = 14,0 – 12,50 = 1,50   [OH–]voor = 10–1,50 = 3,16·10–2  

pOHna verdunnen = 14,0 – 11,60 = 2,40   [OH–]na = 10–2,40 = 3,98·10–3 

  verdunningsfactor f = [OH–]voor / [OH–]na = 3,16·10–2 / 3,98·10–3 = 8 

Vna verdunnen = f x Vvoor verdunnen = 8 x 250 mL = 2000 mL. Toegevoegd: 2000 – 250 = 750 mL water. 

 Opgave 5  Hoeveel gram is er opgelost? 

 1 Bereken hoeveel gram salpeterzuur is opgelost in 100 mL van een salpeterzuuroplossing 

met een pH = 3,5. 

[H+] = 10–3,5 = 3,16·10–4 mol/ L Molariteit salpeterzuuroplossing = 3,16·10–4 mol/ L 

In 100 mL aanwezig (1000 mL / 100 mL) x 3,16·10–4 mol/ L = 3,16·10–5 mol HNO3 

In 100 mL oplossen: 3,16·10–5 mol HNO3 x 63,01 g/mol = 2·10–3 g 

 2 Bereken hoeveel gram natriumhydroxide je moet oplossen in 250,0 mL oplossing om een oplossing te 

krijgen met een pH = 9,5. 

pOH = 14,0 -9,5 = 4,5 [OH–] = 10–4,5 = 3,16·10–5   

In 1L oplossen 3,16·10–5 mol NaOH x 40,00 g/mol = 1,26·10–3 g NaOH 

In 250 mL oplossen ¼ x 1,26·10–3 g NaOH = 3·10–4 g 

 Opgave 6  Verzuring door de verbranding van steenkool  

  De zure regen die het resultaat is van de verbranding van zwavelhoudende steenkool, bevat opgelost 

zwavelzuur. Dit opgeloste zwavelzuur ontstaat in de lucht in twee stappen uit zwaveldioxide. Eerst 

wordt het zwaveldioxide omgezet tot zwaveltrioxide. Dit zwaveltrioxide reageert vervolgens met (re-

gen)water tot een oplossing van zwavelzuur. 

 1 Geef de hierboven beschreven vorming van een oplossing van zwavelzuur uit zwaveldioxide in twee 

reactievergelijkingen weer. 

2 SO2 + O2 → 2 SO3 

SO3 + H2O → H2SO4 → 2 H+ + SO4
2– 

  Regenwater is van nature al enigszins zuur doordat één van de gassen die in schone lucht voorkomen 

met water een zure oplossing vormt. 

 2 Geef de formule van dit gas. 

CO2 

  Natuurlijk regenwater heeft pH = 5,6. Zure regen is regen met pH lager dan 5,6. In sterk verontreinigde 

gebieden is het geen zeldzaamheid dat er regen valt die 50 keer zo zuur is als natuurlijk regenwater. 

 3 Bereken de pH van regenwater dat 50 keer zo zuur is als natuurlijk regenwater. 

[H+]natuurlijk regenwater = 10–5,6 [H+]verzuurd regenwater = 50 x 10–5,6  pH = -log 50 x 10–5,6 = 3,9 

 Opgave 7  Alanine 

  Alanine is een aminozuur met de volgende structuurformule: 

 

 

 

 

 1 Geef de systematische naam van alanine. 

2-methyl-aminoethaanzuur 

NH
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  Alanine kan als zwakke base of als zwak zuur reageren. Als alanine wordt opgelost kunnen drie ver-

schillende soorten alanine-ionen worden gevormd. Welk soort alanine-ion het meest in de oplossing 

voorkomt, hangt af van de pH van de oplossing. 

Bij pH = 6,0 komt het hiernaast weergegeven alanine-ion het meest voor.  

Van de twee andere soorten alanine-ionen komt de ene soort het meest  

voor bij lage pH-waarden (bijvoorbeeld pH = 1,0) ende andere het meest  

bij hoge pH-waarden (bijvoorbeeld pH = 13,0). 

 2 Geef de structuurformules van deze twee soorten ionen. Geef in je antwoord aan, welk soort ion bij  

pH = 1,0 het meest voorkomt en welk bij pH = 13,0. 

   

  

 

 

  Bij pH = 1,0 is de oplossing zuur zodat de basische groepen, –NH2 en COO–, beide een H+ hebben op-

genomen. Bij pH = 13,0 is de oplossing basisch zodat OH– ionen met H+ ionen van alle zure groepen 

hebben gereageerd. 

 Opgave 8  Zwavelhoudende brandstoffen 

  Sommige brandstoffen bevatten zwavelhoudende verbindingen. Zo kan in aardolie bijvoorbeeld ethaan-

thiol, C2H5SH voorkomen. 

Bij de verbranding hiervan kan de lucht verontreinigd worden met zwaveldioxide. 

 1 Geef de vergelijking van de volledige verbranding van ethaanthiol. 

2 C2H5SH + 9 O2 → 4 CO2 + 6 H2O + 2 SO2 

  Het gevormde zwaveldioxide wordt in de lucht omgezet in zwavelzuur. Hierdoor is regenwater zuur. In 

de jaren 80 van de vorige eeuw had regenwater in Nederland gemiddeld een pH = 3,50. 

 2 Bereken hoeveel mg zwavelzuur in 1,0 liter regenwater van pH = 3,50 opgelost is. Neem hierbij aan dat 

elk molecuul H2SO4 twee H+ ionen afsplitst en dat in regenwater geen andere zuren zijn opgelost. 

pH = 3,50 → [H+] = 10–3,50 = 3,16·10–4 mol/L 

1 mol H+ ≡ ½ mol H2SO4 

3,16·10–4 mol H+ ≡ ½ x 3,16·10–4 mol = 1,58·10–4 mol H2SO4 ≡ 1,58·10–4 mol x 98,04 mg/mmol = 15 mg 

  Zuur regenwater heeft schadelijke effecten. Zo tast het oude gebouwen aan die gebouwd zijn van kalk-

steen. Kalksteen bestaat hoofdzakelijk uit calciumcarbonaat. 

 3 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt als zuur regenwater in contact komt met kalksteen. 

CaCO3 + H+ → Ca2+ + HCO3
– 

 4 Leg uit waarom de reactie van zuur regenwater met kalksteen sneller zal verlopen naarmate het regen-

water zuurder is. 

Hoe meer H+ ionen er per volume-eenheid in regenwater zitten hoe grote de kans dat zij tegen CO3
2– 

deeltjes in kalksteen botsen waardoor de reactiesnelheid toeneemt. 

 Opgave 9  Maagzuur  

  In de maag wordt zuur geproduceerd. Als teveel zuur wordt geproduceerd krijg je daar last van. We 

spreken in dat geval over „brandend maagzuur". Er zijn middelen in de handel tegen brandend maag-

zuur. In een aantal van die middelen zit magnesiumoxide. De werking van deze stof tegen brandend 

maagzuur kan met een reactievergelijking worden weergegeven. 

 1 Geef deze reactievergelijking. 

MgO + 2 H+ → Mg2+ + H2O 

  Er worden ook middelen tegen brandend maagzuur verkocht die als werkzaam bestanddeel natriumwa-

terstofcarbonaat (NaHCO3) bevatten. Een nadeel daarvan is dat bij de reactie van deze stof met het 

zuur in de maag een gas ontstaat waardoor men moet boeren. 

  Iemand slikt een tablet tegen brandend maagzuur met daarin 400 mg natriumwaterstofcarbonaat. 
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 2 Bereken hoeveel dm3 gas daardoor maximaal kan ontstaan in de maag. Neem aan dat per mol natrium-

waterstofcarbonaat één mol gas ontstaat en dat onder deze omstandigheden het volume van een mol 

gas 25,4 dm3 is. 

HCO3
– + H+ → H2O + CO2  

1 mol NaHCO3 ≡ 1 mol CO2 

400 mg / 84,8 mg/mmol = 4,76 mmol NaHCO3 ≡ 4,76 mmol CO2 = 4,76·10–3 mol CO2 

4,76·10–3 mol CO2 ≡ 4,76·10–3 mol CO2 x 25,4 dm3/mol = 0,121 dm3 

  Een fabrikant wil tabletten tegen maagzuur maken, die geen gasvorming in de maag geven. De tablet-

ten moeten dus een stof bevatten die: 

• slecht oplosbaar is, 

• met zuur reageert, 

• geen gasvorming in de maag geeft, 

• en ook niet slecht voor de gezondheid is. 

  Eén van de onderstaande stoffen is geschikt als werkzame stof in tabletten tegen maagzuur. 

• bariumcarbonaat 

• bariumsulfaat 

• loodhydroxide 

• magnesiumhydroxide 

• natriumcarbonaat 

 3 Geef aan welke stof geschikt is, en geef bij elke andere stof aan waarom deze niet geschikt is. 

MgOH is de enige stof die aan alle voorwaarden van de fabrikant voldoet. 

Voor de overige stoffen geldt (zie ook tabel Binas 97A): 

• bariumcarbonaat bevat giftige bariumionen en geeft gasontwikkeling 

• bariumsulfaat bevat geen base 

• loodhydroxide bevat giftige loodionen 

• natriumcarbonaat is goed oplosbaar en geeft gasontwikkeling 

 Opgave 10  Kratermeer   

  In de krater van een vulkaan in Indonesië bevindt zich een meer waarin vulkaangas is opgelost. Vul-

kaangas bevat onder andere zwaveldioxide. Door het oplossen van zwaveldioxide wordt het kratermeer 

zuur. 

Bij de reactie tussen zwaveldioxide (SO2) en het water van het kratermeer worden vast zwavel (S) en 

opgelost zwavelzuur gevormd. 

 1 Geef de vergelijking van deze reactie. Maak hierbij gebruik van het gegeven dat uit drie mol SO2 één 

mol S wordt gevormd. 

3 SO2 + 2 H2O → S + 2 H+ + SO4
2– 

  De pH van het kratermeer van de vulkaan bedraagt 0,5. 

 2 Geef de [H+] in dit kratermeer. 

[H+] = 10–0,5 = 0,3 

  De bevolking in de buurt van de vulkaan leeft van het verzamelen van zwavel.  

Per dag reageert 85 ton zwaveldioxide met het water van het kratermeer. 

 3 Bereken hoeveel ton zwavel per dag wordt gevormd uit de reactie van zwaveldioxide met het water uit 

het kratermeer (1,0 ton = 1,0·103 kg). Maak hierbij gebruik van het gegeven dat uit drie mol SO2 één 

mol S wordt gevormd. 

3 mol SO2 ≡ 1 mol S → 1 mol SO2 ≡ 1/3 mol S → 85·103 kg / 64,064 kg/kmol = 1,32·103 kmol S 

1,32·103 mol S ≡ 1/3 x 1,32·103 x 32,06 kg/kmol = 1,4·104 kg = 14 ton S 

  Aan de buitenkant van de vulkaan zijn grote witte gebieden te zien. Dit witte kleur is van gips. Gips ont-

staat door het optreden van opeenvolgende processen. Eerst reageert calciumcarbonaat uit de bodem 

van het kratermeer met H+ ionen van het zure water. Hierdoor ontstaan grote gasbellen die aan het wa-

teroppervlak vrij komen. 
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 4 Geef de reactievergelijking voor het ontstaan van het gas door de reactie van calciumcarbonaat met H+ 

ionen van het zure water 

CaCO3 + 2 H+ → Ca2+ + H2O + CO2  

  Het water van het kratermeer dat rijk is aan calciumionen en sulfaationen lekt voortdurend langzaam 

weg door de wand van de vulkaan. Op de buitenkant van de vulkaan ontstaat vervolgens door verdam-

ping van het water vast gips. 

 5 Geef de formule van gips. Maak hierbij gebruik van Binas-tabel 66A. 

CaSO4·2H2O 

 Opgave 11  Acetaation  

  De formule van het acetaation (ethanoaation) wordt vaak kortheidshalve geschreven als Ac–.  

 1 Geef de structuurformule van het acetaation. 

C
O

O

CH
3  

  Bij het oplossen van natriumacetaat in water stelt zich het volgende evenwicht in:  

  Ac– + H2O  HAc + OH– 

  Ruud wil met behulp van de indicator methylrood aantonen dat een oplossing van natriumacetaat in wa-

ter basisch is. 

 2 Leg uit waarom methylrood hiervoor niet de juiste indicator is. 

Methylrood heeft een gele kleur bij pH ≥ 6,2. Een gele kleur van de indicator kan dus wijzen op een ba-

sische oplossing (pH > 7), maar ook op een zwak zure of neutrale oplossing (6,2 ≤ pH ≤ 7). 

  Ruud lost 1,00 mol natriumacetaat op in wat water en vult de oplossing aan tot 1,00 liter. De pH van de 

oplossing die zo ontstaat is 9,38. 

 3 Bereken welk percentage van de acetaationen in deze oplossing een ion H+ heeft opgenomen. 

pOH = 14,00 – 9,38 = 4,62 → [OH–] = 10–4,62 = 2,4·10–5 mol/L 

de OH– ionen zijn afkomstig uit de reactie Ac– + H2O  HAc + OH– Blijkbaar is er van de oorspronkelijke 

1,00 mol Ac– 2,4·10–5 mol omgezet in HAc (en OH–). Het % Ac– dat een H+ ion heeft opgenomen be-

draagt dus (2,4·10–5 mol/L / 1,00 mol/L) x 100% = 2,4·10–3 % 

 Opgave 12  Evenwicht HCO3
– ion  

  In water splitst NaHCO3 in ionen Na+ en ionen HCO3
–.  

 1 Geef de naam van het HCO3
– ion. 

Waterstofcarbonaation 

  HCO3
–. is een deeltje dat zowel een H+ ion kan opnemen als een H+ ion kan afstaan.  

  In een oplossing met HCO3
– ionen hebben zich onderstaande evenwichten ingesteld: 

  HCO3
– +  CO3

2– + H+  evenwicht 1 

  HCO3
–  CO2 + OH–  evenwicht 2 

  Men heeft 1,0 L van een oplossing die 10 mmol HCO3
– bevat. In deze oplossing worden telkens kleine 

hoeveelheden HCl-gas geleid. Na elke toevoeging wordt het aantal mmol HCO3
– en het aantal mmol 

CO2 bepaald. Tevens wordt dan de pH van de oplossing bepaald. In onderstaand diagram zijn deze ge-

gevens verwerkt. 
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 2 Is de oplossing waar men bij deze proef mee begint zuur, neutraal of basisch? Geef met behulp van het 

diagram een verklaring voor je antwoord. 

De oplossing bevat in het begin 10 mmol HCO3
– ionen. HCO3

– is zowel een zwak zuur als een zwakke 

base. Uit het diagram blijkt dat bij een concentratie van 10 mmol HCO3
– de pH ongeveer 8,2 is. Dus is 

HCO3
– sterker als base dan als zuur 

Uit pH = 8,2 volgt pOH = 5,8 → [OH–] = 10–5,8 =1,6·10–6  

[OH–] = [CO2] = 1,6·10–6 mol/L → Er ontstaan dus heel weinig CO2 moleculen. 

  De evenwichtsvoorwaarde van evenwicht 2 luidt 

2

3

[CO ][OH ]

[HCO ]
bK




  

Met behulp van de gegevens uit het diagram is de waarde van Kb te berekenen. 

 3 Laat met een berekening zien dat 2

3

[CO ]

[HCO ]
 bij pH = 6,7 gelijk is aan 0,4. Gebruik voor deze berekening 

gegevens uit het diagram. 

Bij pH = 6,7 kun je aflezen dat er bijna 3, 0 mmol en iets meer dan 7,0 mmolHCO3
– aanwezig zijn. Je 

kunt niet goed tot op twee significante cijfers aflezen → 3

3

[CO ] 3
0,4

7[HCO ]
   

 4 Bereken met behulp van de gegevens uit vraag 3 de waarde van Kb. 

pH = 6,7 → pOH = 14 – 6,7 = 7,3 → [OH– ] = 5·10–8. →Vul deze waarde en die vraag 3 in de Kb →  

8 83

3

[CO ][OH ]
0,4 5 10 2 10

[HCO ]



 


      

 Opgave 13  Binas tabel 45  

  In Binas tabel 45 zijn naast de letters s, m en g (die respectievelijk slecht, matig en goed oplosbare zou-

ten aanduiden) ook de letters i en r te vinden. De letter r staat vermeld bij het zout (NH4)2CO3. Volgens 

de toelichting bij de tabel betekent dit dat dit zout “reageert in water”. In feite treedt bij het oplossen van 

(NH4)2CO3 een zuur-base reactie op tussen de ionen waar dit zout uit bestaat. Daarbij ontstaan naast 

water nog twee stoffen. 

 1 Geef de formules van deze twee stoffen. 

(NH4)2CO3 → 2 NH3 + CO2 + H2O 

  De letter r is ook te vinden bij het zout BaO. Als dat zout aan water wordt toegevoegd, treedt een reactie 

op waarbij een oplossing ontstaat. 
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 2 Geef een naam voor die oplossing. 

BaO + H2O → Ba2+ + 2 OH–  

  Nog een voorbeeld van zo'n combinatie is die van ionen Fe3+ en ionen I-.Eigenlijk klopt deze aanduiding 

niet. Als je in een oplossing deze ionen bij elkaar brengt, slaat geen FeI3 neer en vindt er ook geen re-

actie met water plaats, maar treedt een ander soort reactie op tussen deze ionen. 

 3 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt als je in een oplossing deze ionen bij elkaar brengt. 

De volgende redoxreactie treedt op 2 Fe3+ + 2 I– → 2 Fe2+ + I2  

 Opgave 14  Goocheltrucs  

  Wanneer men goedgekozen oplossingen bij elkaar voegt, is het mogelijk om verrassende effecten te 

verkrijgen. Hieronder is een voorschrift weergegeven voor een goocheltruc die daarvan gebruik maakt.

 

 

  Door de inhoud van bekerglas A in bekerglas B te gieten, ontstaat “wijn”. 

 1 Beredeneer hoe hoog de pH van deze “wijn” minimaal is. 

De kleur van de indicator fenolftaleïen is paarsrood, dus de pH is minimaal 10,0. 

  De “melk” die in bekerglas C ontstaat, is een suspensie van bariumcarbonaat. 

 2 Geef de vergelijking van de reactie waarbij in bekerglas C de suspensie ontstaat. 

Ba2+ + CO3
2– → BaCO3 

 3 Geef de [H+] in mol L–1 en de pH van het zoutzuur in bekerglas D. 

Noteer je antwoord als volgt:  

[H+]: 8 

pH: -log 8 = - 0,9 

  Bij het uitschenken van de “melk” uit bekerglas C in bekerglas D treedt een zuur-base reactie. Bij deze 

proef is óf bariumcarbonaat óf zoutzuur in overmaat aanwezig.  

 4 Welke van deze stoffen is bij de proef in overmaat aanwezig? Geef een verklaring voor je antwoord aan 

de hand van de kleur van het ontstane “bier” in bekerglas D.  

De gele kleur geeft aan dat de pH lager is dan 6,0 want broomthymolblauw is dan geel en fenolftaleïen 

kleurloos, dus zoutzuur is in overmaat aanwezig. 

 5 Geef de naam van het gas dat het schuimen in bekerglas D veroorzaakt.  

Koolstofdioxide 

  In verband met de veiligheid en/of het milieu is het bij sommige proeven noodzakelijk om te wijzen op 

de risico’s die het gebruik van de stoffen en oplossingen met zich meebrengt.  

 6 Noem twee stoffen (oplossingen) die bij deze goocheltruc worden gebruikt, waarvan het gebruik riskant 

is. Beschrijf voor elk van de genoemde stoffen (oplossingen) welk risico het gebruik ervan met zich 

meebrengt.  

Voorbeelden van goede antwoorden: 

 8 M zoutzuur bevat een sterk zuur in hoge concentratie waardoor het risico bestaat dat huid / ogen / 

kleding wordt/worden aangetast. 
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 Bariumchloride is giftig, zodat voorkomen moet worden dat dit op de huid komt / in de mond komt / 

door de gootsteen weggegooid wordt. 

 Een sterke soda-oplossing is gevaarlijk voor de ogen waardoor er een risico voor oogletsel is. 

 Het ontstane ‘bier’ bevat bariumionen. Deze zijn giftig. Het risico bestaat dat iemand er van proeft / 

deze (per ongeluk) binnenkrijgt / het door de gootsteen weggooit. 

 Opgave 15  Radijsje 

  In een boek met scheikundeproefjes staat het volgende proefje beschreven: 

 

 1 Van welke scheidingsmethode wordt gebruik gemaakt bij het ontkleuren van het radijsje door de azijn? 

Geef een verklaring voor je antwoord. 

Extractie / extraheren want de kleurstof wordt uit het radijsje getrokken. 

  Kees heeft het proefje uitgevoerd dat in tekstfragment 3 is beschreven. 

Hij zegt: „Uit de kleurverandering van oranjerood naar paars blijkt dat de oplossing een indicator bevat.” 

Eveline zegt: „Dat mag je nog niet zeggen. Om de conclusie te kunnen trekken dat de oplossing een 

indicator bevat, moet je er eerst weer voldoende zuur aan toevoegen.” 

 2 Hoe kan uit de waarneming na het toevoegen van voldoende zuur worden afgeleid of de oplossing wel 

een indicator of geen indicator bevat? 

Wanneer de oplossing weer oranjerood wordt (na toevoegen van voldoende zuur), bevat de oplossing 

een indicator. 

  Azijn is een oplossing van azijnzuur (ethaanzuur) in water. 

 3 Geef de structuurformule van ethaanzuur. 

C

O

OH

C

H

H

H

 

  Per 100 mL azijn is 4,0 gram azijnzuur aanwezig. Een theelepel soda heeft een massa van 2,0 gram. 

De massa van een mol soda is 286 gram. 

 4 Ga door een berekening na of 2,0 gram soda voldoende is om met al het azijnzuur in 20 mL azijn te re-

ageren. Neem daarbij aan dat soda en azijnzuur reageren in de verhouding aantal mol soda : aantal 

mol azijnzuur = 1 : 2. 

2 mol azijnzuur ≡ 1 mol soda → 1 mol azijnzuur ≡ ½ mol soda 

Aanwezig in 20 mL: 4,0 g / 5 = 0,80 g azijnzuur → 0,80 g azijnzuur ≡ 0,80 / 60,05 g/mol = 1,33·10–2 mol 

1,33·10–2 mol azijnzuur ≡ ½ x 1,33·10–2 mol = 6,66·10–3 mol soda 

6,66·10–3 mol soda ≡ 6,66·10–3 mol x 286 g/mol = 1,9 g soda, dus 2 g soda was voldoende. 

 Opgave 16 Tandpasta  

  Een bepaalde tandpasta bevat onder andere de volgende bestanddelen: 

 waterstoffosfaationen (HPO4
2–) die de pH in de mondholte verhogen; tandbederf wordt daardoor te-

gengegaan; 

 calciumcarbonaat: een schuurmiddel om het vuil op de tanden goed te kunnen verwijderen. 

  De waterstoffosfaationen komen in de tandpasta door toevoeging van het zout ammoniumwaterstoffos-

faat. 

 1 Geef de formule van dit zout. 

(NH4)2HPO4 
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  Bij het poetsen van de tanden met deze tandpasta komen HPO4
2–

 ionen in de mondholte. Deze ionen 

reageren daar met water waardoor de pH in de mond hoger wordt. 

 2 Geef de vergelijking van deze reactie. 

HPO4
2– + H2O  H3PO4 + OH–  

  Murat krijgt de opdracht het massapercentage calciumcarbonaat in de tandpasta te bepalen. Hij doet dit 

door aan 5,12 gram tandpasta overmaat zoutzuur toe te voegen en te bepalen hoeveel koolstofdioxide 

uit de oplossing komt. Dat blijkt 338 cm3 te zijn. 

 3 Bereken het massapercentage calciumcarbonaat in de tandpasta, dat Murat op deze manier vindt. 

Neem aan dat een mol gas een volume van 24,5 dm3 heeft. 

CaCO3 + 2 H+ → Ca2+ + CO2 + H2O (H2CO3) 

1 mol CO2 ≡ 1 mol CaCO3  

338 cm3 = 0,338 L CO2 ≡ 0,338 L / 24,5 L/mol = 1,380·10–2 mol CO2 

1,380·10–2 mol CO2 ≡ 1,380·10–2 mol CaCO3  

1,380·10–2 mol CaCO3 ≡ 1,380·10–2 mol x 100,09 g/mol = 1,380 g CaCO3 

massa-% CaCO3 = (1,380 g / 5,12 g) x 100% = 27,0% 

 Opgave 16  Zuur-base reacties 

  Geef de reactievergelijking van de reactie die optreedt bij het mengen van de volgende stoffen: 

 1 Bariumoxide en verdund azijnzuur. 

BaO(s) 

     base BaO(s) + 2 CH3COOH(aq)  H2O(l) + Ba2+(aq) + 2 CH3COO‒(aq) 

CH3COOH(aq)   

zuur  

 2 Ammonia en verdund salpeterzuur. 

NH3(aq) 

base  NH3(aq) + H+(aq)  NH4
+(aq)(l) 

H+(aq), NO3
‒(aq) 

zuur 

 3 Aluminiumoxide en een salpeterzuuroplossing. 

Al2O3(s) 

    base Al2O3(s) + 6 H+(aq)  2 Al3+(aq) + 3 H2O(l) 

H+(aq), NO3
‒(aq) 

zuur 

 4 Fosforzuur-oplossing en kalkwater. 

H3PO4(aq) 

zuur   2 H3PO4(aq) + 3 Ca2+(aq) + 6 OH‒(aq) 6 H2O(l) + Ca3(PO4)2 (s) 

Ca2+(aq), OH‒(aq) 

  base 

 5 Natriumcarbonaat-oplossing en zoutzuur. 

Na+(aq), CO3
2‒(aq) 

  base CO3
2‒(aq) + 2 H+(aq)  (H2CO3)  CO2(g) + H2O(l) 

H+(aq), Cl‒(aq) 

zuur 

 6 Verdund salpeterzuur en een kaliumwaterstofcarbonaat-oplossing; 

H+(aq), NO3
‒(aq) 

zuur H+(aq) + HCO3
‒(aq)  (H2CO3) + H2O(l)  CO2(g) + H2O(l) 

K+(aq), HCO3
‒(aq) 

            base 
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 7 Natronloog en een kaliumwaterstofcarbonaat-oplossing; 

Na+(aq), OH‒(aq) 

               base OH‒(aq) + HCO3
‒(aq)  CO3

2‒(aq) + H2O(l) 

K+(aq), HCO3
‒(aq) 

            zuur 

 8 Kaliumoxide en water; 

K2O(s) 

    base K2O(s) + H2O(l)  2 K+(aq) + 2 OH‒(aq) 

H2O(l) 

zuur 

 10 Verdund fosforzuur met vast ijzer(III)oxide; 

H3PO4(aq) 

zuur 2 H3PO4(aq) + Fe2O3(s) 3 H2O(l) + 2 FePO4(s) 

Fe2O3(s) 

      base 

 11 Zoutzuur en een oplossing van natriumacetaat; 

H+(aq), Cl‒(aq) 

zuur  H+(aq) + CH3COO‒(aq)  CH3COOH(aq)  

Na+(aq), CH3COO‒(aq) 

 12 Verdund zwavelzuur en een oplossing van bariumhydroxide. 

H+(aq), SO4
2‒(aq) 

zuur H+(aq) + SO4
2‒(aq) + Ba2+(aq) + OH‒(aq) → BaSO4(s) + H2O(l) 

Ba2+(aq), OH‒(aq) 

 

Neutralisatiereacties - Titraties 

 Opgave 1  Ketjap  

  In Europa wordt ketjap bereid door de eiwitten en het zetmeel uit sojabonen te hydrolyseren met behulp 

van een oplossing van HCl als katalysator. Na de hydrolyse wordt het opgeloste HCl geneutraliseerd 

met een oplossing van NaOH. 

 1 Is het aantal mol opgelost NaOH dat voor deze neutralisatie nodig is groter dan, kleiner dan of even 

groot als het aantal mol opgelost HCl dat voor hydrolyse was toegevoegd? Geef een verklaring voor je 

antwoord. 

HCl treedt bij de hydrolyse op als katalysator en wordt dus niet verbruikt. Omdat HCl en NaOH in de 

molverhouding 1 : 1 reageren moet voor neutralisatie het aantal mol toegevoegd NaOH gelijk zijn aan 

het aantal mol opgelost HCl 

 2 Leg uit dat bij de bereiding volgens het Europese procedé altijd ketjap met een zoute smaak wordt ver-

kregen. 

Na reactie blijven de Na+ en Cl– ionen over in de oplossing en vormen zo een oplossing van keukenzout 

waardoor de ketjap zout smaakt. 

 Opgave 2  Maagtablet  

  Het maagsap dat door de cellen in de wand van de maag wordt afgescheiden, bestaat uit zoutzuur 

waarin een kleine hoeveelheid andere stoffen is opgelost. De [H+ ] in dit maagsap is 0,17 mol L–1 (pH = 

0,77). In de maag wordt het zuur verdund door het aanwezige voedsel. Daardoor neemt de pH van het 

zoutzuur toe tot een waarde tussen 1,2 en 2,0. 

 1 Bereken hoeveel keer het zoutzuur wordt verdund wanneer de pH toeneemt van 0,77 tot 1,60. 

pH = 0,77 → [H+] = 10–0,77 = 0,17 

pH = 1,60 → [H+] = 10–1,60 = 2,51·10–2 mol/L 

Het zoutzuur werd (0,17 / 2,51·10–2) = 6,8 keer verdund. 
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  Sommige mensen hebben last van „brandend” maagzuur. Om dit tegen te gaan, kan men een zoge-

noemd maagmiddel innemen. Uit de bijsluiter van één van deze middelen blijkt dat de werkzame be-

standdelen in het betreffende middel calciumcarbonaat (6,80 mmol per tablet) en magnesiumcarbonaat 

(0,95 mmol per tablet) zijn.  

De werking van het maagmiddel berust op de reactie van de werkzame bestanddelen met het zuur in 

de maag: 

  CaCO3 + 2 H+ → H2O + CO2 + Ca2+ 

  MgCO3 + 2 H+ → H2O + CO2 + Mg2+ 

 2 Bereken hoeveel mL 0,0600 M zoutzuur op deze manier maximaal kan reageren met de werkzame be-

standdelen die in één tablet aanwezig zijn.| 

CaCO3 en MgCO3 reageren in de molverhouding 1 : 2 met zoutzuur 

er is (6,80 + 0,95)= 7,75 mmol carbonaat per tablet 

deze hoeveelheid reageert met 2 x 7,75 = 15,5 mmol zoutzuur 

Benodigd aantal mL zoutzuur = 15,5 mmol / 0,0600 mmol/mL = 258 mL 

  In de bijsluiter staat ook: „Om een snelle werking te verkrijgen, de tablet fijnkauwen.” 

 3 Geef een verklaring voor het gegeven dat door het fijnkauwen van de tablet een snellere werking wordt 

verkregen. 

Door het fijnkauwen van het tablet ontstaat er een groter reactieoppervlak. Er kunnen per seconde meer 

(effectieve) botsingen plaatsvinden waardoor de reactiesnelheid zal toenemen. 

  Edith wil experimenteel bepalen met hoeveel zoutzuur een tablet van het betreffende middel kan reage-

ren. Zij heeft een aantal tabletten en een hoeveelheid 0,0600 M zoutzuur. Zij schenkt 500 mL van het 

zoutzuur in een bekerglas en voegt hieraan een fijngemaakte tablet toe. In het verslag van Edith over 

het verdere verloop van dit experiment staat onder andere het volgende: 

 

 

  De vragen 4 tot en met 7 gaan over dit onderzoek. 

 4 Welke kleur heeft broomthymolblauw in dit onderzoek voordat de oplossing is geneutraliseerd en welke 

kleur heeft broomthymolblauw wanneer de oplossing neutraal is? 

Noteer je antwoord als volgt: 

kleur voordat de oplossing is geneutraliseerd: geel 

kleur wanneer de oplossing neutraal is: groen 

 5 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt tijdens het toevoegen van de natronloog. 

H+ + OH– → H2O 

 6 Welke getallen moeten bij A, B en C worden ingevuld in het verslag van Edith? 

Noteer je antwoord als volgt: 

bij A: 500 x 0,0600 = 30,0 (mmol opgelost HCl) 

bij B: 30,0 – 14,8 = 15,2 (mmol opgelost HCl) 

bij C: ½ x 15,2 = 7,60 (mmol carbonaationen) 
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  In de maagtablet is zowel calciumcarbonaat als magnesiumcarbonaat aanwezig. De reden van het ge-

bruik van een mengsel van deze twee carbonaten staat niet in de bijsluiter. Een mogelijke reden zou 

kunnen zijn dat één van de carbonaten een snellere werking heeft dan de andere. Op die manier kan 

het sneller werkende carbonaat meteen verlichting geven, waarna het andere carbonaat ervoor zorgt 

dat de werking nog enige tijd voortduurt. 

Joke krijgt de opdracht om te onderzoeken of calciumcarbonaat inderdaad een andere reactiesnelheid 

met een zure oplossing heeft dan magnesiumcarbonaat. 

 7 Beschrijf een manier waarop Joke te werk kan gaan om dit onderzoek uit te voeren.  

- gebruik gelijke hoeveelheden CaCO3 en MgCO3 

- voeg daar gelijke hoeveelheden van een oplossing van een sterk zuur aan toe 

- meet de reactiesnelheid door te kijken hoe snel zich CO2-gas vormt, of meet steeds de pH van de op-

lossing om te kijken hoe snel de pH verandert. 

 Opgave 3  Azijn 

  Hieronder is een gedeelte weergegeven van het etiket op een fles Loda schoonmaakazijn. 

   

  De kalkaanslag die met behulp van schoonmaakazijn kan worden verwijderd, is voornamelijk calcium-

carbonaat. Bij de reactie van azijn met calciumcarbonaat ontstaat onder andere een gas. 

 1 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt wanneer de kalkaanslag met schoonmaakazijn wordt 

verwijderd. 

CaCO3 + 2 CH3COOH → Ca2+ + 2 CH3COO– + CO2 + H2O 

  Voor gebruik van Loda schoonmaakazijn in koffiezetapparaten wordt op het etiket een voorschrift gege-

ven om de schoonmaakazijn te verdunnen. 

 2 Bereken de azijnzuurconcentratie (in g per 100 mL) in de verdunde schoonmaakazijn die, volgens het 

voorschrift op het etiket, in het koffiezetapparaat moet worden geschonken. 

De schoonmaakazijn wordt  4 x verdund, immers in 250 mL aanwezig 2,5 x 8 g = 20 g. 

Deze hoeveelheid komt in 1 L terecht, dus na verdunnen aanwezig in 100 mL = 20 g / 10 = 2 g 

  Gebruik van schoonmaakazijn op aluminiumoppervlakken wordt ontraden, omdat het aluminium wordt 

aangetast door zure oplossingen. De reactie die daarbij plaatsvindt, is een redoxreactie waarbij water-

stof ontstaat. 

 3 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt wanneer aluminium in contact komt met azijn. 

2 Al + 6 CH3COOH → 2 Al3+ + 6 CH3COO– + 3 H2 

  Joris wil onderzoeken of het ontstane gas werkelijk waterstof is. Hij voegt een paar stukjes aluminium 

toe aan schoonmaakazijn en vangt het gas op dat uit het mengsel ontstaat. 

 4 Beschrijf een proef waarmee je kunt aantonen dat het gas dat is opgevangen, waterstof is. 

Beschrijf de handelingen en de mogelijke waarneming(en). 

Het gas (met een vlam) aansteken. Als het knalt / geluid maakt, is het waterstof. 
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  Joris krijgt de opdracht om te onderzoeken of de concentratie van het azijnzuur in de schoonmaakazijn 

voldoet aan de op het etiket opgegeven waarde. Hij voert daartoe het volgende experiment uit. 

Aan 10 mL schoonmaakazijn (temperatuur 18 °C) voegt hij met constante snelheid druppels 2,0 M na-

tronloog (temperatuur 18 °C) toe. Daarbij treedt de volgende reactie op: 

  CH3COOH + OH– → CH3COO– + H2O 

  Na iedere toevoeging van 1,0 mL leest hij de temperatuur af. Van de resultaten maakt hij onderstaand 

diagram. 

   

 

 5 Leg uit aan de hand van een temperatuurverandering in het diagram of de reactie van azijn met natron-

loog exotherm of endotherm is. 

Uit het diagram volgt dat de temperatuur stijgt. Dus komt er bij de reactie warmte vrij. Dus de reactie is 

exotherm. 

 6 Met behulp van het diagram kan Joris vaststellen hoeveel mL 2,0 M natronloog heeft gereageerd met 

10 mL schoonmaakazijn. Vervolgens kan hij berekenen hoeveel gram azijnzuur aanwezig is in 100 mL 

schoonmaakazijn. 

 7 Geef deze berekening. 

Uit de grafiek valt af te lezen dat er voor het bereiken van het eindpunt 6,8 ml 2,0 M natronloog nodig 

was. 

Uit de RV volgt dat 1 mol OH– ≡ 1 mol CH3COOH 

Toegevoegd 6,8 mmol x 2,0 mmol/mL = 13,6 mmol NaOH ≡ 13,6 mmol CH3COOH. 

10 mL schoonmaakazijn bevat zodende 13,6 mmol x 60,06 mg/mmol = 816,8 mg CH3COOH 

Dus in 100 g schoonmaakazijn aanwezig 10 x 816,8 mg = 8,168·103 mg = 8,2 g CH3COOH 

 Opgave 4  Molariteit van een zwavelzuuroplossing 

  Een leerling bepaalt de molariteit van een zwavelzuuroplossing. Hij voegt aan 25,00 mL zwavelzuurop-

lossing twee druppels van een broomthymolblauw-oplossing (BTB) toe. Vervolgens neutraliseert hij de 

oplossing door 26,48 mL van 0,1023 M natronloog toe te voegen. 

 1 Geef de reactievergelijking die bij de neutralisatie optreedt. 

H+ + OH– → H2O 

 2 Beredeneer welke kleuromslag de leerling waarneemt. 

De oplossing gaat van zuur naar neutraal. 

Bij een pH lager 6,0 is broomthymolblauw geel en boven een pH van 7,6 blauw van kleur. 

De kleuromslag gaat dus van geel naar blauw. 
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 3 Bereken de molariteit van de zwavelzuuroplossing. 

1 mol NaOH ≡ ½ mol H2SO4  

26,48 mL x 0,1023 mmol/mL = 2,7089 mmol NaOH ≡ ½ x 2,7089 mmol = 1,3545 mmol H2SO4
  

Deze hoeveelheid bevindt zich in 25,00 mL; de molariteit van de zwavelzuur oplossing is dus 

1,3545 mmol / 25,00 mL = 0,05418 mol/L 

 4 Bereken de pH van de gebruikte natronloog. 

pOH = 10–0,1023 = 0,7901·→ pH = 14 – 0,7901 = 13,2099 

 Opgave 5  Tanderosie 

Tekstfragment “Tanderosie is het verschijnsel dat tandglazuur oplost door gebruik van zure voeding. Veel zuur zit bij-

voorbeeld in cola, cassis en up-dranken. Volgens de informatiefolder van het Academisch Centrum 

Tandheelkunde te Amsterdam zit er in frisdrank soms wel 150 gram citroenzuur per liter.”  

  Het verschijnsel dat hiervoor wordt beschreven, is in feite een reactie tussen een zuur bevattende fris-

drank en hydroxyapatiet, het hoofdbestanddeel van tandglazuur. Hydroxyapatiet is een zout met for-

mule Ca5(PO4)3OH. 

 1 Geef de formule van een soort deeltjes in hydroxyapatiet die reageert met het zuur in cola. 

PO4
3– en OH– omdat het beide basen zijn. 

  Jaap twijfelt aan de bewering in tekstfragment dat er soms wel 150 gram citroenzuur per liter frisdrank 

aanwezig is. Daarom onderzoekt hij de concentratie citroenzuur in een up-drank. Hij brengt 25,0 mL van 

deze drank in een erlenmeyer en verwarmt de inhoud enige tijd om alle opgeloste koolstofdioxide te 

verwijderen. Na afkoelen van de vloeistof moet hij 26,03 mL 0,0500 M natronloog toevoegen om alle 

citroenzuur te laten reageren. 

 2 Bereken het aantal gram citroenzuur per liter in de onderzochte up-drank. 

Neem aan dat de citroenzuurmoleculen en de toegevoegde OH– ionen reageren in de molverhouding 

1 : 3 en dat natronloog alleen met citroenzuur reageert. 

De molaire massa van citroenzuur bedraagt 192,1 g mol–1. 

3 mol OH– ≡ 1 mol citroenzuur → 1 mol NaOH ≡ 1/3 mol citroenzuur  

26,03 mL x 0,0500 mmol/mL = 1,3015 mmol NaH ≡ 1/3 x 1,3015 = 0,43383 mmol citroenzuur 

0,43383 mmol citroenzuur x 192,1 mg/mmol = 83,339 mg citroenzuur 

Deze hoeveelheid zat in 25,00 mL → In 1 L aanwezig (1000 / 25,00) x 83,339 mg = 3,334·103 mg =  

= 3,334 g  

 Opgave 6  Kalkaanslag  

  Kalkaanslag in bijvoorbeeld een koffiezetapparaat kan verwijderd worden met azijn (een oplossing van 

azijnzuur in water). Het calciumcarbonaat in de kalk reageert dan met H+ ionen. Een snel ontkalker ver-

wijdert de kalkaanslag sneller dan azijn. Snel ontkalker is ook een oplossing met H+ ionen. 

 1 Is de pH in een snel ontkalker groter of kleiner dan de pH in een oplossing van azijnzuur in water? Geef 

een verklaring voor je antwoord. 

De reactiesnelheid van snel ontkalker is groter. De concentratie H+ ionen is dus groter dan in azijn. De 

pH  is dus lager dan in azijn.  

  Een bepaalde snel ontkalker bevat als werkzaam bestanddeel opgelost natrium waterstofsulfaat 

(NaHSO4). 

  Ahmed krijgt de opdracht het gehalte aan natriumwaterstofsulfaat in de snel ontkalker te bepalen. Hij 

krijgt van zijn leraar een verdunde oplossing van de snel ontkalker. Zijn leraar heeft de snel ontkalker op 

nauwkeurige wijze zodanig verdund dat de molariteit van het natriumwaterstofsulfaat het tiende deel is 

van de oorspronkelijke molariteit. 

Ahmed titreert 25,00 ml van de verdunde oplossing van de snel ontkalker met 0,2040 M natronloog. Bij 

deze titratie moet hij 35,88 ml natronloog toevoegen om het eindpunt te bereiken. 

 2 Bereken het aantal gram NaHSO4 per liter snel ontkalker. 

HSO4
– + OH– → H2O + SO4

2–  

1 mol NaOH ≡ 1 mol NaHSO4  
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35,88 ml x 0,2040 mmol NaOH/mL = 7,3195 mmol NaOH 

7,3195 mmol NaOH ≡ 7,3195 mmol NaHSO4  Deze hoeveelheid was aanwezig in 25,00 mL, dus in L 

aanwezig: (1000 mL/25,00 mL) x 7,3195 mmol = 2,9278·102 mmol = 0,29278 mol NaHSO4  

0,29278 mol NaHSO4 ≡ 0,29278 mol x 120,1 g/mol = 3,51,6 g NaHSO4 per L 

 Opgave 7  Hoeveelheid zuur in melk  (1990-1) 

  In melk komt lactose (C12H22O11) voor. Lactose kan door reactie met water omgezet worden in melkzuur 

(C3H6O3). 

 1 Geef de vergelijking in molecuulformules van deze omzetting. 

C12H22O11 + H2O → 4 C3H6O3  

  Behalve het door deze reactie gevormde melkzuur zijn in melk nog andere zwakke zuren aanwezig. De 

totale hoeveelheid zuur is niet steeds hetzelfde: hoe verser de melk is, des te minder zuur is aanwezig. 

Joris wil de totale hoeveelheid zuur in een liter melk bepalen. Hij meet de pH van deze melk en vindt 

daarvoor de waarde 4,0. Hij concludeert hieruit dat in deze melk de totale hoeveelheid zuur 1·10–4 mol 

per liter bedraagt. Deze conclusie over de hoeveelheid zuur is echter niet juist. 

 2 Waarom is deze conclusie niet juist? 

Die conclusie geldt alleen als het om sterke zuren gaat, die volledig splitsen en daarbij de maximale 

hoeveelheid H+ ionen geven. De meeste zuren (waaronder melkzuur) zijn zwak zodat er veel meer on-

gesplitst zuur aanwezig is dan de pH aangeeft. 

  De Warenwet schrijft voor dat de totale hoeveelheid zuur in melk bepaald moet worden door titratie met 

natronloog. De Warenwet stelt de volgende eis aan melk: Voor de titratie van 100 ml melk mag maxi-

maal 8,0 ml 0,25 M natronloog nodig zijn. Joris bepaalt de totale hoeveelheid zuur in melk als volgt: Hij 

titreert 10,0 ml melk met 0,100 M natronloog. Hij heeft 3,20 ml natronloog nodig. 

 3 Laat met een berekening zien of deze melk aan de bovengenoemde eis van de Warenwet voldoet. 

1 mol natronloog ≡ 1 mol H+ 

Joris gebruikt voor 10,0 mL melk 3,20 mL 0,100 M natronloog = 0,320 mmol natronloog 

Dus in 100 mL melk aanwezig 100/10 x 0,320 = 3,20 mmol natronloog. 

Volgens de Warenwet mag voor 100 mL maximaal 8,0 mL x 0,25 mmol/mL = 2,0 mmol natronloog ver-

bruikt worden. Joris verbruikt meer dan maximaal is toegestaan. Deze melk voldoet niet aan de eis. 

 Opgave 8  Stikstofgehalte van eiwitten 

  Het stikstofgehalte van eiwitten wordt vaak bepaald door alle gebonden stikstof om te zetten in ammoni-

akgas. Dit gas wordt in een boorzuuroplossing geleid, waarbij de volgende reactie optreedt: 

  NH3 + H3BO3 → NH4
+ + H2BO3

–  

  De zo verkregen kleurloze oplossing wordt vervolgens getitreerd met zoutzuur van bekende molariteit. 

Bij deze titratie vindt onderstaande reactie plaats: 

  H2BO3
– + H+ → H3BO3  

  Bij deze titratie wordt de indicator broomkresolgroen gebruikt. 

 1 Welke kleurverandering treedt op bij het bereiken van het eindpunt van de titratie? 

Noteer je antwoord als volgt: 

Kleur voor het eindpunt: blauw 

Kleur na het eindpunt: geel 

(Tot aan het eindpunt is de oplossing basisch door de aanwezigheid van de base H2BO3
–.) 

  Met een monster van 2,38 gram wordt een stikstof-bepaling uitgevoerd. Het blijkt dat bij de titratie  

13,4 ml 0,100 M zoutzuur nodig is. 

 2 Bereken het massapercentage stikstof (N) in het onderzochte monster. 

Uit de RV’s volgt dat 1 mol zoutzuur ≡ 1 mol H2BO3
– ≡ 1 mol NH3 

13,4 mL x 0,100 mmol/mL = 1,34 mmol zoutzuur ≡ 1,43 mmol NH3 ≡ 1,34 mmol N 

1,34 mmol N ≡ 1,34 mmol x 14,007 mg/mmol = 18,8 mg N in 2,38 g eiwit 

massa-% N = 18,8 mg / 2380 mg eiwit x 100% = 0,789% 
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 Opgave 9  Geen sterk zuur  

  Fatima krijgt de opdracht een onbekende, zuivere vloeistof te onderzoeken. Zij destilleert de vloeistof en 

meet daarbij regelmatig de temperatuur. Uit de temperatuurmetingen tijdens het destilleren concludeert 

zij dat de onbekende stof inderdaad een zuivere stof is.  

 1 Op grond waarvan kan Fatima uit de temperatuurmetingen deze conclusie trekken? 

Zij constateert dat bij het destilleren de temperatuur constant blijft. Dit wijst er op dat de stof een kook-

punt heeft en dus een zuivere stof is. Onzuivere stoffen die gedestilleerd worden, vertonen een kooktra-

ject. 

  Fatima lost een beetje van de stof op in water. Met behulp van verschillende indicatoren onderzoekt zij 

de pH van de oplossing. Met thymolblauw krijgt de oplossing een gele kleur, met methyloranje een rode 

kleur.  

 2 Tussen welke grenzen ligt de pH van de oplossing? 

In BINAS, tabel 52, kun je vinden dat thymolblauw geel is boven pH = 2,8 en beneden pH = 8,0 en dat 

methyloranje rood is beneden pH = 3,1. De oplossing voldoet alleen aan beide voorwaarden als:  

2,8 ≤ pH ≤ 3,1. 

  Vervolgens lost zij verschillende hoeveelheden van de stof op. Van 

elke oplossing meet zij nauwkeurig de pH met behulp van een pH-

meter. De resultaten van haar metingen staan in de tabel hiernaast. 

 3 Leg uit dat uit de waarden in de tabel blijkt dat de onbekende stof 

geen sterk zuur is. 

Als de stof een sterk zuur zou zijn, zou [H+] 10x zo groot worden wanneer 10x zo veel stof in een liter 

water opgelost is: 

Bij 0,100 g/L is de pH = -log [H+]0,100 = 3,18;  

bij 1,00 g/L zou dan de pH = -log (10 x [H+]0,100 )= -Iog 10 + 3,18 = 2,18; 

bij 10,0 g/L zou dan de pH = -log (100 x [H+]0,100) –Iog 100 + 3,18 = 1,18 . 

De pH daalt in werkelijkheid bij hogere concentraties veel minder (zie tabel in opgave), dus het (extra) 

zuur splitst niet volledig in ionen, dus de stof is een zwak zuur. 

  Fatima bepaalt vervolgens door middel ven een titratie de molaire massa van het onbekende zuur. Ze 

neemt 25,0 mL van de oplossing waarin 10,0 g zuur per liter is opgelost. Deze oplossing titreert ze met 

0,100 molair natronloog. Hiervan is 26,60 mL nodig. 

 4 Bereken de molaire massa van het zuur. Neem hierbij aan dat een molecuul van het zuur één H+ kan 

afsplitsen. 

1 mol natronloog ≡ 1 mol zuur 

26,6 mL x 0,100 mmol/mL = 2,66 mmol NaOH ≡ 2,66 mmol zuur 

Deze hoeveelheid zat in 25,0 mL → in 1,00 L aanwezig: 2,66 mmol x 1000 mL/25,00 mL = 106,4 mmol 

106,4 mmol zuur ≡ 10,0 g zuur → 1 mol ≡ 10,0 g / 0,1064 mol → molaire massa zuur = 94,0 g/mol 

opgeloste hoeveelheid gemeten 

stof in gram L_1 pH 

10 2,00 

1,00 2,55 

0,100 3,18 


