
Maak een “tinnen-sterrenhemel”  

 
1. Onderzoeksvraag 

Hoe krijg ik de grootste en mooiste sterretjes van tin ?  

 

2. Materiaal en producten  

Materiaal:  

 Petrischaal (10cm) 

Producten: 

 Tin(II)chloride, 18% zoutzuur, zinkkorrels of een plaatje zink 

 

 

3. Leerplan 
 

ASO 

 

ENKELE BELANGRIJKE REACTIESOORTEN RONDOM ONS: ca. 10 lestijden 

Reacties rondom ons tussen ionen in waterig milieu 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

Neerslagreacties uit de leefwereld kunnen herkennen 

als het gevolg van bepaalde ionencombinaties tot 

stoffen die weinig oplosbaar zijn in water en bezinken 

(C18 p-C19p) 

 

 

TSO 

Eigenschappen 
 
 

 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 

 
LEERINHOUDEN 

 
 

 
Reacties door interacties tussen deeltjes (moleculen; 

ionen, atomen) toelichten. 

 
Recombinatiereacties met 

ionen: zuur-base-, 

neerslagreactie, gas-

vormingsreactie 

Eenvoudige redoxreacties 
 
 

 
De aanwezigheid van een ionsoort in een oplossing kun-

nen aantonen. 

 
Kwalitatieve analyse 

 

 

4. Werkwijze: 

Schuur een plaatje zink schoon en knip vierkantjes af of schud zinkkorrels even met 

zoutzuur en spoel af. 

Los maximaal 2 dagen voor de proef 15 g SnCl2.2H2O op tot 300 ml. Voeg daar één 

druppel 18% zoutzuur aan toe. Sluit de oplossing zeer goed af. Als hij troebel is, 

filtreer vlak voor gebruik. 

Leg enkele stukjes zink op regelmatige afstanden in de petrischaal. Schenk er de 

tinoplossing op. De stukjes zink moeten hierdoor volledig bedekt zijn. Met de hier 

gegeven hoeveelheden ontstaat er een laag van 1 cm vloeistof. 

 



5. Timing:  

15 minuten  

 

6. Veiligheidsvoorschriften/afval 
 

 Veiligheidsvoorschriften: 

- werk met handschoenen 

- overloop als leerkracht de mogelijke risico’s van de producten met de leerlingen. 

- draag een labojas 

Afval: 

 Breng de uitgewerkte sterren in de afvalbak van de zware metalen. 

 

7. Optreden reacties/besluit  

 Zink is een onedeler metaal dan tin, het verdringt tin(II)-ionen uit de verbinding: 

 Sn
2+

(aq) + Zn (s) -> Sn (s) + Zn
2+

(aq)  

Op de zinkkorrels gebeurt een afzetting van tin. Dit zorgt voor een stervormige 

afzetting in het petrischaaltje. 

In een geconcentreerde oplossing van tin(II)chloride ontstaan lange en dunne kristallen

  

8. Verklaringen 

 

Het ene metaal is edeler dan het andere. Zo is zilver edeler dan koper en is koper weer 

edeler dan magnesium. Daaruit is een ‘edelheidsreeks’ samen te stellen , die 

verdringingsreeks wordt genoemd. Wanneer je een ion van een edeler metaal (in een 

zoutoplossing) in contact brengt met een onedeler metaal, gaat het laatste metaal in 

oplossing, verliest het edeler metaalion zijn lading en wordt vast. Het onedeler metaal 

‘verdringt’ het edeler metaal uit zijn zout. (verdringingsreactie van metalen) 

 

9. Tips bij het uitvoeren in de klas 

 

Zorg dat er voldoende labojassen aanwezig zijn, ook het gebruik van handschoenen is 

aan te raden.  

 Leerlingen kunnen deze uitdaging zelf uitvoeren mits enige ervaring in het labo.  

 

 



 


