
ZETMEELFOLIE 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we met aardappelzetmeel folie maken? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

 stof- en voorwerpeigenschappen 

 viscositeit 

 H-bruggen 

 hydrofiel, hydrofoob 

 polariteit 

 polymeer 

 

b. Materiaal + stoffen  

 Glycerol 

 Spuitfles met gedestilleerd water 

 HCl-oplossing (0.1 mol/l) 

 NaOH-oplossing (0.1 mol/l) 

 Maatbekers 100 ml  

 Maatcilinder 10 ml (1 à 3 per recept) 

 Maatcilinders 100 ml  

 2 petrischaaltjes  

 Houten tang of warmte wanten 

 

c. Bereiding oplossingen 

HCl-oplossing (0.1 mol/l) 
Vertrekkend van een geconcentreerde oplossing (36 m% en dichtheid 1,18) is 8,3 ml nodig 
per liter oplossing 
NaOH-oplossing (0.1 mol/l) 

c = 
𝑛

𝑉
  n = c.V 

                  = 0,1 mol/l . 100 .10-3 l 
                  = 0,01 mol = 0,4 g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. Opstelling (foto) 

 
 

e. Veiligheid 

i. Etiketten 

Glycerol 
(HOCH2)2CHOH  

  

 
CAS 56-81-5 

 
 
 
 

Zoutzuur 
HCl 0,1 mol/l 

  

 
CAS 7647-01-0 

 
 
 
 

Natriumhydroxide 
NaOH 0,1 mol/l 

  

 
CAS 1310-73-2 

 
 
  

 

ii. H/P zinnen 

Glycerol: / 

NaOH: H-zinnen: 315-319 

             P-zinnen: 280-301 + 330 + 331-305 + 351 + 338 

HCl:  H-zinnen: 314-335 

          P-zinnen: 280.1+3+7-301+330+331-305+351+338 

 

  

 

iii. WGK code 

Glycerol: 2 

NaOH: 1 



HCl: 1 

 

iv. COS brochure 

 

 

 
 

 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

Recept 1 

 Schrijf met alcoholstift op je petriplaat het nummer van het recept.  

 Weeg 5g zetmeel af in een beker van 100ml. 

 Voeg 50ml water toe. 

 Verwarm het mengsel al roerend tot het begint te koken. 

 Er ontstaat een gel. 

 Haal met een houten tang de beker van de kookplaat 

 Breng op de bodem van een petrischaal een aluminiumfolie aan. 

 Giet het mengsel voorzichtig over in een petriplaat. 

 Laat enkele dagen aan de lucht drogen of enkele uren in een droogstoof max 60°C. 
 

Recept 2 

 Schrijf met alcoholstift op je petriplaat het nummer van het recept.  

 Weeg 5 g zetmeel af in een beker van 100ml. 

 Voeg 50ml water toe. 

 Voeg 4ml glycerol toe. 

 Voeg 6ml HCl (0,1mol/l) toe.  

 Verwarm het mengsel al roerend tot het begint te koken. 

 Er ontstaat een gel. 

 Haal met een houten tang de beker van de vierpikkel. 

 Voeg druppelsgewijs en al roerend  

 6 ml NaOH (0,1 mol/l) toe. 

 Breng op de bodem van een petrischaal een aluminiumfolie aan. 

 Giet het mengsel voorzichtig over in een petriplaat. 

 Laat enkele dagen aan de lucht drogen 

 

 

b. Waarneming 



   
Recept 1                                    Recept 2 

 

4. Reflecteren 

a. Besluit 

 
De samenstelling van een voorwerp bepalen voor een groot gedeelte de eigenschappen 
ervan. 
 
Zetmeel is een voorbeeld van een polymeer van natuurlijke oorsprong. Deze polymeren 
worden direct geëxtraheerd en gewonnen uit diverse graangewassen (bijvoorbeeld tarwe 
en maïs), knolgewassen (bijvoorbeeld aardappels) en wortels. 
  
Uit microscopisch onderzoek is af te leiden dat de kern van de zetmeelkorrel bestaat uit 
onvertakte polymeren, die amylose worden genoemd. Amylose zijn ketens van 
glucosemoleculen. 
De vertakte polymeren in het zetmeel worden amylopectine genoemd, deze amylopectine 
wordt verbonden.  

 
 
Hoewel de absolute massa van zetmeel maar voor een kwart uit amolyse bestaat, heeft 
het veel invloed op de eigenschappen van zetmeel. Dit komt omdat amylose uit kleinere 
moleculen bestaan dan amylopectine.  
 
Afhankelijk van de verhouding tussen Amylose/Amylopectine worden de eigenschappen 
bepaald. Bij een gestructureerde kern van glucose moleculen zal er een waxy product zijn, 
dit wil zeggen dat er een product ontstaat wat onder normale omstandigheden hydrofiel 
is, het product lost op in polaire stoffen zoals water. Bij amylose is het product wat 
ontstaat onder normale omstandigheden hydrofoob. Bij contact met koud water wordt 
circa 35 m% van het water opgenomen door het zetmeelmolecuul. Waterstofbruggen en 
een kristalrooster zorgen ervoor dat het zetmeelmolecuul niet oplost in koud water.  
 



Wanneer het water met daarin de zetmeelkorrels wordt verwarmd, nemen de amylose 
moleculen meer water op. Hierdoor zwellen de zetmeelkorrels en breken de onderling 
gevormde waterstofbruggen, naarmate de suspensie opzwelt en stroperiger wordt nemen 
ook de amylopectine moleculen water op. Hierdoor verliest de zetmeelkorrel zijn structuur 
en stevigheid en wordt er een maximale viscositeit bereikt. Bij verder verwarmen en 
roeren gaan de zetmeelkorrels kapot, de viscositeit neemt af en de moleculen lossen 
geheel op in water (heldere oplossing).  
 
Glycerol wordt vaak toegevoegd als weekmaker om te voorkomen dat de 
amylosemoleculen niet met elkaar waterstofbruggen vormt bij het afkoelen van de 
oplossing, hierdoor ontstaat bij de afkoeling een homogeen thermoplastisch zetmeel. 
 
Zoutzuur (HCl) doorbreekt de zetmeelketens. Na verhitting wordt het zoutzuur 
geneutraliseerd met loog (NaOH). Door breuken in de zetmeelketens zijn de 
macromoleculen korter en is de folie minder sterk. 
 
De zetmeelfolies kun je vergelijken op uitzicht voor het droogproces of na het droogproces 
 

 

b. Koppeling aan leerplan/nen 

Chemie in de 2de graad 

 
 

Chemie in de 3de graad 

 
 

 

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Haal de folie er na ongeveer 2 dagen voorzichtig uit. Laat nu de onderkant nog enkele 

dagen drogen. 

 



 


