
Zijn alle zuren even sterk?  

 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we een verschil in zuursterkte tussen 2 verschillende zuren aantonen? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

-Zuur = een stof die een proton (H+) kan overdragen aan een andere stof, een base. Een   

 zuur is dus een protondonor en een base is een protonacceptor. 

 

-Zuursterkte = Maat die aangeeft hoe sterk een zuur is. Hoe meer de zuursterkte afneemt, 

hoe zwakker het zuur is en hoe minder gemakkelijk het een proton afstaat. 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

 2 Ballonnen 

 2 Erlenmeyers (100 ml) 

 Balans 

 Spatel 

 Weegschuitje 

 Maatcilinder (10 ml) 
Stoffen: 

 0,8 g bakpoeder (NaHCO3)  (2 * 0,4 g) 

 8 ml Azijnzuuroplossing (1 mol/l) 

 8 ml HCl-oplossing (1 mol/l) 

 

c. Bereiding oplossingen 

1) 500 ml Azijnzuuroplossing 1 mol/l: 
 

c=n/V  n = c * V  n = 1 mol/l * 0,5 l = 0,5 mol 

n=m/M  m = n * M  m = 0,5 mol * 60,05 g/mol = 30,025 g 

 

Dichtheid: 1,050 kg/l  

 

30,025 g CH3COOH = 0,02881 l (=29 ml)  

 

 29 ml onverdund azijnzuur aanlengen tot 500 ml 
 

 

 

d. Opstelling (foto) 



 

e. veiligheid 

d. veiligheid 

 

HCl 

H-zinnen 

H 314-335 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de 

luchtwegen veroorzaken. 

 

P-zinnen 

P 280.1+3+7-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en 

oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — 

GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

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

spoelen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Na2CO3 

H-zinnen 

H 319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

 

P-zinnen 

P 280.1+3-305+351+338  Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. 

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. 

 

 

 

 

 

 

CH3COOH 

H-zinnen  

H 226-314 Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

 

P-zinnen  

P 280.1+3+7-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming 

dragen en in afzuigkast werken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ 

CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien 

mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. 

 



 

 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

-Weeg 2 keer 0,4 g bakpoeder af met behulp van de balans. Gebruik hiervoor een spatel 

en een weegschuitje. 

-Doe de 2 hoeveelheden bakpoeder in 2 verschillende ballonnen. 

-Meet 8 ml HCl-oplossing af met behulp van de maatcilinder. Giet die hoeveelheid in een 

erlenmeyer. 

-Meet 8 ml azijnzuuroplossing af met behulp van een maatcilinder. Giet die hoeveelheid in 

een erlenmeyer. 

-Plaats de ballonnen op de erlenmeyers, zonder dat er bakpoeder in de erlenmeyers valt. 

-Laat tegelijkertijd de inhoud van beide ballonnen in de erlenmeyers vallen. 

 

b. Waarneming (+ foto’s) 

 



De blauwe ballon (HCl-oplossing), blaast sneller op dan de groene ballon 

(azijnzuuroplossing). 

 

 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

NaHCO3 + HCl ( NaCl + H2CO3 ) NaCl + H2O + CO2 

 

NaHCO3 + CH3COOH  CH3COO-Na+ + H2O + CO2 

 

 

b. Besluit 

Hoe kunnen we een verschil in zuursterkte, tussen 2 verschillende zuren, aantonen? 

We kunnen een verschil in zuursterkte aantonen door de zuren te laten reageren met 

eenzelfde base. Bij het sterkste zuur, in dit geval HCl, zal de reactie sneller verlopen 

(sneller opblazen van de ballon). 

Uiteindelijk zal de dikte van de ballonnen gelijk zijn.Dit is te verklaren door de aflopende 

reacties ten gevolge van de gasvorming. 

Het ene zuur is sterker dan het andere omdat er een verschil is in ionisatiegraad in water. 

Hoe hoger de ionisatiegraad, hoe sterker het zuur! We kunnen die sterkte van de zuren 

aflezen in de pKa waarde. 

pKa (azijnzuur) = 4,75 

pKa (zoutzuur) = -7 

 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

CHEMIE 

TWEEDE GRAAD ASO 

WETENSCHAPPEN, SPORTWETENSCHAPPEN, 

WETENSCHAPPEN-TOPSPORT 

VVKSO – BRUSSEL D/2012/7841/063 

B49 Anorganische samengestelde stoffen classificeren in hun stofklasse. 

B50 Van anorganische samengestelde stoffen met gegeven formule de 

systematische naam met Griekse telwoorden vormen en omgekeerd. 

B51 Formules van anorganische samengestelde stoffen vormen met behulp van 

PSE en beperkte tabel met oxidatiegetallen. 

 



B52 De pH-schaal in verband brengen met zuur, basisch of neutraal karakter van 

een waterige oplossing. 

 

B54 Algemene reactiepatronen herkennen in en toepassen op voorbeelden uit het 

dagelijkse leven van: 

 reacties van metalen en/of niet-metalen met dizuurstof; 

 zuur-base-gedrag van niet-metaal- en metaaloxiden in water; 

 reacties van zuren met hydroxiden. 

 

 

VVKSO – BRUSSEL D/2014/7841/013 

 
 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/pid-17266541-dt-content-rid-

71647028_2/courses/B-UCLL-QL00QA-1516/Zijn%20alle%20zuren%20even%20sterk.pdf  

 

 

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

-Let er op dat je zeker het bakpoeder gelijktijdig in contact brengt met de verschillende 

zuren. 

-Zorg voor een gelijke concentratie van de zuren! 

-Kan dienen als inleiding van de les rond zuren: laat de leerlingen raden wat het verschil 

zou kunnen zijn. Daarna kan dit verklaard worden met de samenstelling te geven van de 

zuren. 

https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/pid-17266541-dt-content-rid-71647028_2/courses/B-UCLL-QL00QA-1516/Zijn%20alle%20zuren%20even%20sterk.pdf
https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/pid-17266541-dt-content-rid-71647028_2/courses/B-UCLL-QL00QA-1516/Zijn%20alle%20zuren%20even%20sterk.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


