
Oplosbaarheid  
 
1. Oriënteren: 
    Onderzoeksvraag: 
    Wat gebeurt er als we olie, water en afwasmiddel samenvoegen? 
    Wat gebeurt er als we wasbenzine, water en olie samenvoegen? 
 
    Hypothese: 
    Sommige stoffen lossen op in elkaar en sommige niet. 
 
2. Voorbereiden: 
    Materiaal: 

 Reageerbuizenrek 
 Reageerbuizen (4) 
 Bekerglaasjes (4) 
 Plastieken pasteurpipetten (4) 

    Stoffen: 
 Water 
 Afwasmiddel 
 Wasbenzine 
 Slaolie 

 
    Opstelling:     
     
 
    H-/P-zinnen: 
    Geen H- en P-zinnen. 
 
3.  Uitvoeren: 
    Werkwijze:  
    - Schenk in twee reageerbuizen enkele ml slaolie en 
enkele ml water en schud. 
    - Voeg in één reageerbuis een druppel afwasmiddel 
toe, schud en observeer. 
    - Schenk in twee andere reageerbuizen enkele ml wasbenzine en enkele ml water en   
       schud.  
    - Voeg in één reageerbuis enkele ml slaolie toe, schud en observeer. 
 
    Waarnemingen: 
    Als je olie op water schenkt blijft de olie als een aparte laag op het water drijven. Schud je   
    beide vloeistoffen goed door elkaar dan ontstaat een troebel mengsel (een emulsie) die al   
     snel weer schift (weer twee vloeistoflagen vormt) met de olie als bovenste laag en water  
    als onderste laag.  
    Olie en water mengen dus niet. Na toevoeging van wasmiddel ontstaat een flinke  
    schuimvorming en een deel van de olie lijkt nu wel in het water op te lossen.  
    Als je wasbenzine op water schenkt blijft de wasbenzine op de wasbenzine als een aparte   
    laag op het water drijven. Schud je beide vloeistoffen goed door elkaar dan ontstaat er   



    ook een troebel mengsel (een emulsie) die al snel waar schift (weer twee vloeistoffen  
    vormt) met de wasbenzine als bovenste laag en water als onderste laag. Wasbenzine en   
    water mengen dus niet. Na toevoeging van olie lijkt het alsof de olie oplost in de   
    wasbenzine.  
 
    Foto’s: 
     

     
 

     
 

 
4.Reflecteren 
Verklaring 
 
Dat een vloeistof niet oplost in water kunnen we zien als er twee lagen gevormd worden. Stoffen die niet goed 
oplossen in water noemen we hydrofobe stoffen terwijl we stoffen die wel goed in water oplossen hydrofiel 
noemen.  



Vetachtige stoffen bestaan uit moleculen die niet met watermoleculen gemengd kunnen worden. Dat komt 
doordat watermoleculen elkaar onderling sterker aantrekken dan vet- of oliemoleculen onderling doen. 
Vetachtige stoffen lossen dus wel op in andere vetachtige stoffen (bv olie's) en in oplosmiddelen zoals benzine, 
hexaan, terpentine, etc.  

Als je olie op water schenkt blijft de olie als een aparte laag op het water drijven. Schud je beide vloeistoffen 
goed door elkaar dan ontstaat een troebel mengsel (een emulsie) die al 
snel weer schift (weer twee vloeistoflagen vormt) met de olie als 
bovenste laag. Olie en water mengen dus niet.  
We zien ook dat na het toevoegen van een beetje zeep de situatie 
veranderd. Er ontstaat een flinke schuimvorming, en een deel van de 
olie lijkt nu wel in het water op te lossen. In dit geval maken we hier 
echter een zgn emulsie. Bij een emulsie maken we heel kleine 
oliedruppels die zich dan verdelen in het water.  Het lijkt op oplossen 
maar is het niet, we praten dan over een vloeistof-vloeistof emulsie. 
Schuimvorming ontstaat omdat we lucht erdoorheen mengen. We 
maken dan een gas-vloeistof emulsie.  
 

Opmerkingen: 

 hydrofiel = waterlievend. Uit het Grieks: Hydros = water; Filos = vriend. 
hydrofoob = watervrezend 

 Melk is ook een emulsie van vetdeeltjes in water. Dat kun je makkelijk zichtbaar maken door wat azijn 
aan melk toe te voegen. De melk gaat dan schiften. 

 
 
Bronnen 
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