
Pulserend glas 

 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we herhaaldelijk een “Drankje” laten schuimen? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Katalysator (stof die reactie snelheid doet toenemen, maar niet wordt verbruikt) 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: een champagne glas / glazen buisje ( laat deze 12 uur water in geconcentreerd 

30% NaOH oplossing en spoel erna uit met gedestilleerd water. ) Een andere optie is een 

verzadigde oplossing maken van KOH en Ethanol dit werkt iets krachtiger als NaOH. 

Een bekerglas 

 

2 Maatcilinders. 100ml 

 Koperchloride.2H2O  10gram 

 10% of  30 % H2O2  

 HCl 37 % 

 Dreft 

 

c. Bereiding oplossingen 

Neem een bekerglas en doe hier 10 ml water in. Voeg hier 50 ml geconcentreerd zoutzuur 

aan toe (37%) en 10 gram koperchloride dihydraat.  

 

  



 

d. Opstelling (foto) 

 

 

e. Veiligheid 

i. Etiketten 

3. Koper(II)chloride (2 aq) 
4. CuCl2.2H2O  

  

Waarschuwing CAS 10125-13-0 
H 302-315-319-410 
P 273-301+312-302+352-305+351+338 

WGK 2 Mijn instelling  
 

Waterstofperoxide 
H2O2  

  

Gevaar CAS 7722-84-1 
H 302-318 
P 280.1+3-301+312-305+351+338 

WGK 1 Mijn instelling  
 

 

  

Zoutzuur 
HCl  

  

Gevaar CAS 7647-01-0 
H 314-335 
P 280.1+3+7-301+330+331-305+351+338 

WGK 1 Mijn instelling  

 

i. WGK code 

• Koperchloride.2H2O  WGK: 2 

• 30 % H2O2  WGK: 1 

• HCl 37 % WGK : 1  

 

ii. COS brochure 

• Koperchloride.2H2O  vanaf 2e graad  



• 30 % H2O2  vanaf 3e graad  

• HCl 37 % vanaf 3e graad technisch  

 

5. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

1. Neem 10ml van de bereide oplossing en neem 10 ml van 

waterstofperoxide en doe deze elk in een maatcilinder. 

2. Voeg vervolgens deze 2 oplossingen in een bekerglas  

3. Voeg daarna deze oplossing in het champagne glas. 

4. Voeg eventueel een druppeltje Dreft toe. 

5. Observeer. 

 

b. Waarneming (+ foto’s) 

 
De eerste 2-3 minuten zal de gasontwikkeling langzaam sterker worden. 

Er vormt zicht een schuimkraagje. Daarna zal deze reactie oscilleren tussen traag en snel 

en deze frequentie zal langzaam toenemen.  

Als het glas mooi proper is zal je enkel gasontwikkeling zien aan de bovenkant van de 

vloeistoflaag en enkele gasbellen in de vloeistof zelf. 

 

6. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

 

 

b. Besluit 



In het experiment blijft het vrijgekomen zuurstof in oplossing. Het glas is proper gemaakt 

met NaOH of KOH zodat er geen nucleatie plaats op de wanden waardoor de gasbellen 

niet vroegtijdig kunnen vrijkomen.  Het zuurstofatoom in H2O2 is –I als OG. Het 

oxydatiegetal van zuurstof in water is –II. 

Waterstofperoxide ontbindt traag maar wordt gekatalyseerd door 

katalysatoren als CuCl2. In het experiment blijft het vrijgekomen 

zuurstof in oplossing. Als de oplossing in een  

verzadigde toestand het zuurstofgas bezit, schuimt het plotseling 

en komt een grote hoeveelheid vrij. Het verzadigingspunt wordt 

nu niet meer bereikt. Indien een nieuwe oververzadiging wordt 

bereikt komt terug gas vrij. 
  

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

2e  graad  1ste  jaar  

B10                     Aan de hand van experimentele waarnemingen en modelvoorstellingen 

aantonen dat chemische reacties processen zijn waarbij andere stoffen worden gevormd. 

2e graad 2De jaar  

B78  Aan de hand van het deeltjesmodel kwalitatief verklaren waarom 

temperatuur, concentratie, katalysator en verdelingsgraad de reactiesnelheid 

beïnvloeden. 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

http://www-organik.chemie.uni-

wuerzburg.de/fileadmin/08020000/pdf/erlebnis/gummibaerensaft.pdf  

http://www.axel-schunk.de/experiment/edm0598.html  

http://www.axel-schunk.de/experiment/edm0408.html  

 

 

 

 

7. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van de proef 

 Zorg ervoor dat je glaswerk zeer proper is.  
 Het werken met deze stoffen is gevaarlijk, deze proef dient enkel gedaan te 

worden door een leerkracht onder een zuurkast.  
 Neutraliseer je oplossing achteraf met natriumbicarbonaat en loos het bij het 

anorganisch afval. 
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