
Schuim maken met citroensap (raket). 

1. Onderzoeksvraag 

Wat gebeurt er als we bakpoeder aan citroensap toevoegen? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Gasontwikkeling, chemische reactie, zuur, zout, heterogeen mengsel (schuim) 

 

b. Materiaal + stoffen  

Stoffen: Citroensap (of citroenzuur) en bakpoeder 

Materialen: Bak, 3 bekerglazen, colaflesje of maatkolf, trechter 

 

c. Bereiding oplossingen 

Citroenzuur-oplossing 

n = m/M      c = n/V 

0,012 mol . 192 gram/mol = m   c = 0,012 mol / 0,030l  

m = 2,304gram     c = 0,4 mol/l 

 

 

d. Opstelling (foto) 

 
 

 

 

 

 

 

e. Veiligheid 

i. Etiketten 



Citroenzuur (0 aq) 
HOOCCH2CH(OH)(COOH)CH2COOH 0,4 mol/l 

  

 CAS 77-92-9 

H EUH210 
 
WGK 1 UCLL Diepenbeek  

 

 
ii. H/P zinnen 

Citroenzuur: 

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 

een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. 

 
iii. WGK code 

Citroenzuur: WGK 1 

 
iv. COS brochure 

 

 

 

 
 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

1) Doe 30ml citroensap/zuur in een maatkolf 

2) Voeg  5 gram bakpoeder toe 

3) Sluit de maatkolf met een kurk 

 
b. Waarneming 

Er ontstaat een schuim, het schuim gaat omhoog en de kurk schiet weg. 

 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

3NaHCO3 + C6H8O7  3H2CO3 + Na3C6H5O7  

H2CO3   H2O +  CO2 

b. Besluit 

Bij toevoegen van bakpoeder aan citroensap/zuur wordt er schuim gevormd. Dit komt 

omdat er ook een gas gevormd wordt, namelijk CO2. Dit is afkomstig van het gevormde 

H2CO3 dat onstabiel is en spontaan splitst in H2O en CO2. 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 



Gasvormingsreacties 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

D/2012/7841/063 

5.2.3 Belangrijke reactiesoorten  

          5.2.3.1 Classificatie van reacties 

 

 

         5.2.3.2 Ionenuitwisselingsreacties 

 

 

ii. Film  

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=2Qtv7-lFqS4  

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Meer citroensap test de verhoudingen. 

Werk in een kleine maatkolf + steek een kurk op de opening van de maatkolf of je kan met 

een colaflesje werken en een raket maken. 

WERK BUITEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Qtv7-lFqS4


 

 

 

 

 


