
Maak de zuurstok met de meeste kleurtjes 
 

 

1 Onderzoeksvraag:  
 

Hoe kan je de meeste kleuren creëren met slechts 2 chemische stoffen en universeelindicator? 

 

2. Benodigdheden: 
 

 Materiaal: 

 

 buret; 

 rubberen stop (die op uiteinde past); 

statief (+ -klemmen); 

 trechter.  

 

 Stoffen: 

 

 HCl (0,02 M); 

 NaOH (0,02 M); 

 universeelindicatoroplossing. 

 

3 Link leerplan: 
 

LICAP D/2006/0279/039 

 

2 De pH-schaal in relatie kunnen brengen met zuur, 

basisch of neutraal karakter van een waterige 

oplossing (C26p) 

3 Methoden kunnen aangeven om de pH van een 

oplossing te bepalen (C26p) 

4 De typische kleur van indicatoren als 

fenolftaleïne, lakmoes of methyloranje in zuur en 

basisch midden kennen en kunnen interpreteren 

(C26p) 

Zuur-base-indicatoren en pH-schaal 

 

4 Werkwijze: 
 

 Voorbereiding: 

 

 Universeelindicatoroplossing: 20 mg methyloranje, 40 mg methylrood, 80 mg 

broomthymolblauw, 100 mg thymolblauw en 200 mg fenolfthaleïne oplossen in 3 ml ethanol. 

 Indien de kleur te donker is (niet echt oranje meer), verdunnen met ethanol. 

 Bevestig de buret aan het statief m.b.v. de klemmen. 

 

 Uitvoering experiment: 

 

 Zorg ervoor dat het kraantje van de buret dichtgedraaid is. 

 Vul de buret m.b.v. een trechter tot 10 cm hoog met NaOH. 

 Giet er nu tot ongeveer 12 cm onder de rand universeelindicator bij. 

 Voeg hieraan nog eens de HCl-oplossing toe, zodat er nog een beetje ruimte overblijft. 



 Sluit de buis af met de rubberen stop. 

 Kantel de buis vijf à zes keer.  

 

5 Afval en veiligheid: 
 

 Veiligheid: 

 

 Gebruik van een labojas en veiligheidsbril is verplicht. 

 Het statief dient stevig opgesteld te worden, zodat de buret onbeweeglijk is. 

 

Afval: 

 

 De pH van de oplossing wordt gemeten; zo wordt bepaald of de oplossing bij de zuren of 

basen gegoten dient te worden. 

 Het glaswerk dient uitgespoeld te worden met water. 

 

6 Alternatieven: 
 

 Men giet eerst de HCl-oplossing in de buret. 

 Men giet eerst beide oplossing in de buret en dan pas de universeelindicator. 

 

7 Verklaring: 
 

In de buret zit universeelindicator. Bovenaan wordt een base aagebracht, onderaan zuur. Beide 

oplossingen diffunderen in de universele indicator en zorgen respectievelijk voor basenkleuring 

(blauw) en zuurkleuring (rood) naar het midden toe gaat de kleur over naar geel/groen/paars). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


