
Zuurgehalte van melkproducten 
O van OVUR-methode 

Onderzoeksvraag hoeveel zuur bevat melk? 

 

Hypothese het is licht zuur.. 

V van OVUR-methode 

Theorie: 

i. Begrippen  pH=maat voor het zuur/basisch karakter van een stof 

             = negatief logaritme van de H+ conc. 

 

ii. Veiligheidsetiketten 

 

 

iii. Afvalbehandeling WGK1, alles mag daar de gootsteen 

 

Materiaal (+ berekeningen van oplossingen) 

Statief, buret, trechter, buret, pipetten van 1 ml, erlenmeyers van 100 ml 
magneetroerder 
NaOH 0,1 mol/l 
2% fft;  
5%  kobaltdichlorideoplossing 
Melkproducten 
Berekening: 0,1 M:  NaOH=23,0+16,0+1,0g/mol=40g/mol 
4g NaOH op 1l water=0,1M 
5% kobaltdichlorideoplossing 
5%=5g/100ml 

 

Opstelling 

U van OVUR-methode 

Werkwijze  

Breng met een volpipet 25 ml melk in een erlenmeyer en voeg met een pipet 0,50 ml 
5% kobaltoplossing toe. Gebruik dit staal als referentie. 
Breng 25 melkstaal in een erlenmeyer. Voeg 1 ml fft toe en schud. Titreer tot 
kleurloos met de NaOH 0,1 mol/l. 
SHZ = ml NaOH * 4  : 2,5 

Waarneming 

R van OVUR-methode 

Vaststelling/besluit 

Melk is licht zuur 

Optredende reacties 

C3H6O3  + NaOH  H2O + NaC3H5O3 

Berekeningen 

 

 

EXTRA: 



Didactische tips 

COS brochure 

Bronnen // filmfragmenten 

http://www.bioplek.org/techniekkaartenbovenbouw/techniek77pH.html  

 

http://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/160181-hoeveelheid-zuur-in-melk/ 

 

pH van verschillende soorten water  
O van OVUR-methode 

Onderzoeksvraag Verschilt de pH van plat, licht en fel bruisend water? 

 

Hypothese Ja, ze verschillen.. 

V van OVUR-methode 

Theorie: 

iv. Begrippen  pH=maat voor het zuur/basisch karakter van een stof 

             = negatief logaritme van de H+ conc. 

 

v. Veiligheidsetiketten 

 

 

vi. Afvalbehandeling WGK1, alles mag daar de gootsteen 

 

Materiaal (+ berekeningen van oplossingen) 

Van hetzelfde merk: water zonder bruis, met lichte bruis en met felle bruis 

pH-meter 

4 bekerglazen 

Opstelling 

U van OVUR-methode 

Werkwijze  

Breng van de drie soorten water steeds een kleine hoeveelheid in een bekerglaasje. 

Meet van de drie soorten de pH-waarde en noteer deze in de tabel. Spoel na iedere 

meting de pH-meter af in het vierde bekerglas dat gevuld is met leidingwater. 

Waarneming 

R van OVUR-methode 

Vaststelling/besluit 

De pH’s verschillen, hoe meer bruis hou zuurder. Dit als resultaat van de grotere 

aanwezigheid CO2. 

Plat:7,4 

Licht bruisend: 5,8 

Felbruisend: 5,4 

Optredende reacties 

/ 

Berekeningen 

/ 



 

EXTRA: 

Didactische tips 

COS brochure 

Bronnen // filmfragmenten 

 

 

 

 
 


