
endotherme reactie met soda 

 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we temperaturen behalen onder de nul graden Celsius m.b.v. 

dinatriumcarbonaat? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Endo-energetisch 

endotherm 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

Stoffen: 

 Bekerglas 100 ml 

 Digitale thermometer 

 Spatel 

 Natriumcarbonaat (10 aq) (Na2CO3.10H2O) 

 Citroenzuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Opstelling (foto) 

 



 
 

 

 

 

 



d. Veiligheid 

i. Etiketten 

Citroenzuur (0 aq) 
HOOCCH2CH(OH)(COOH)CH2COOH  

  

CAS 
77-92-9 

Waarschuwing 

H 319 
P 305+351+338 

WGK 1 Mr: 192,12 UCLL R 117 
 

Natriumcarbonaat (10 aq) 
Na2CO3.10H2O  

  

CAS 
6132-02-1 

Waarschuwing 

H 319 
P 280.1+3-305+351+338 

WGK 1 Mr: 286,14 UCLL R 117 
 

 

 

ii. H/P zinnen 

 Natriumcarbonaat (10 aq) (Na2CO3.10H2O) 
H: 319 

P: 280.1+3-305+351+338 

 Citroenzuur 
H: 319 

P: 305+351+338 

 

iii. WGK code 

Natriumcarbonaat (10 aq) (Na2CO3.10H2O)  1 

Citroenzuur  1 

 

iv. COS-brochure 

 Natriumcarbonaat (10 aq) (Na2CO3.10H2O) 

 
 Citroenzuur 

 
 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

 Doe ongeveer 2 cm citroenzuur in het bekerglas van 100 ml. 

 Voeg ongeveer evenveel (2 cm) natriumcarbonaat (10 aq) toe. 

 Zet de thermometer aan en steek deze in het mengsel. 

 Zet het bekerglas op een met water doordrenkt stukje hout. 

 Roer met de thermometer het mengsel en hou de voortgang van de temperatuur in 

de gaten. Kijk ook wat er gebeurt met het volume van het mengsel. 

 Probeer het bekerglas op te tillen, zonder het stukje hout mee op te tillen. 

 



b. Waarneming (+ foto’s) 

Tijdens het roeren gaat de temperatuur geleidelijk dalen tot ver onder de 0 graden 

Celsius. Ook stijgt het mengsel wanneer je stopt met roeren. 

    
 

    
 



    
 

    
 



    
 

 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

De reactievergelijking is: 

3Na2CO3.10H2O(s) + 2H3C6H5O7.H2O(s)  2C6H5O7Na3(aq) + 20 H2O(l) + 3CO2(g) 

H+ (aq) + HCO3
- (aq) --> H2O (l) + CO2 (g) 

Aangezien het CO2 uit het water ontwijkt is het geen evenwichtsreactie. 

In het proefje is de vorming van het koolzuurgas de oorzaak van de voortstuwing. Deze 

reactie onttrekt energie uit de omgeving, in dit geval het water, hetgeen 

waargenomen kan worden door het meten van een dalende temperatuur. 

 

b. Besluit 

Door aan een hoeveelheid natriumcarbonaat een gelijke hoeveelheid citroenzuur toe te 

voegen en goed te roeren. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 



 
Mogelijke practica 

- Waarnemen van de aspecten van een chemische reactie. 

- Endo- en exo-energetisch karakter van chemische reacties vaststellen: 

reactie tussen bakpoeder en citroenzuur (in snoepjes) (endotherm); 

reactie tussen carbonaatkrijt en waterstofchloride (endotherm); 

reactie tussen magnesiummetaal en waterstofchloride (exotherm); 

reactie tussen bakpoeder en azijn (endotherm). 

- Onderzoeksonderwerpen: 

onderzoek naar de aspecten van een chemische reactie; 

onderzoek naar de endotherme werking van bestanddelen in snoepjes zoals zure hosties;. 

onderzoek naar enkele factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden: verdelingsgraad, 

temperatuur, katalysator. 

 

B17 Chemische reacties waarbij energie wordt verbruikt of vrijkomt onder vorm van warmte, 

licht of elektriciteit, identificeren als endo- of exo-energetisch aan de hand van 

experimentele waarnemingen en/of gegeven en herkenbare voorbeelden uit het 

dagelijks leven. 

C6 

Link met de eerste graad 

In de eerste graad werden zintuiglijk waarneembare stofomzettingen met concrete voorbeelden 

geïllustreerd. Onder andere werden volgende voorbeelden bij de wenken gegeven:  

roesten van ijzer (visueel waarneembaar); 

reageren van bruistablet in water (gasontwikkeling); 

verbranden van een kaars, hout, benzine, suiker … (energieomzetting). 

Wenken 

In de tweede graad bouwen we hierop verder. We gaan de doelstelling nu meer chemisch invullen door 

gebruik te maken van zuivere stoffen of oplossingen die men bereidt in aanwezigheid van de leerlingen. 

De nadruk moet hierbij liggen op het feit dat bij een chemische reactie steeds andere stoffen gevormd 

worden en steeds een energieomzetting plaatsgrijpt. 

De termen endo- en exo-energetisch hebben een universelere betekenis voor de aanduiding van 

chemische of fysische processen die met energieverbruik of -productie gepaard gaan. In de schoolchemie 

zal dit hoofdzakelijk tot warmte-effecten beperkt blijven, aangeduid met de termen endotherm en 

exotherm. 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

Chemieleerkracht.be 

https://www.youtube.com/watch?v=kdkRsPQjHfU 
http://www.chemieleerkracht.be/experimenten/10%20Neerslagreacties%20en%
20gasvorming/10.1.%20Proeven/gassen/koolstofdioxide/Spontane%20endother
me%20reactie.pdf 
 

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kdkRsPQjHfU
http://www.chemieleerkracht.be/experimenten/10%20Neerslagreacties%20en%20gasvorming/10.1.%20Proeven/gassen/koolstofdioxide/Spontane%20endotherme%20reactie.pdf
http://www.chemieleerkracht.be/experimenten/10%20Neerslagreacties%20en%20gasvorming/10.1.%20Proeven/gassen/koolstofdioxide/Spontane%20endotherme%20reactie.pdf
http://www.chemieleerkracht.be/experimenten/10%20Neerslagreacties%20en%20gasvorming/10.1.%20Proeven/gassen/koolstofdioxide/Spontane%20endotherme%20reactie.pdf


Je kan ook leuke toevoegingen doen bij dit experiment. Zo kan je bepaalde zaken doen 

vasthechten aan de bevroren maatbeker. 

 

Citroenzuur als vaste stof kan vervangen worden door vloeibaar citroenzuur. 

Je kan citroenzuur vervangen door een ander carbonzuur en het endotherm effect 

hiervan nagaan.  

Citroenzuur is eventueel te bekomen uit de zure hosties (snoepjes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


