
Exo- en endo-energetische reacties met eenzelfde stof 

1. Onderzoek: 
 

a. Onderzoeksvraag: 
Kunnen we met eenzelfde stof zowel een exo- als een endo-energetische reactie  
uitvoeren? 
 
b. Hypothese: 

 Ja, natriumsulfide trihydraat veroorzaakt met magnesiumnitraat hexahydraat een endo- 
 energetische reactie en met kopernitraat trihydraat een exo-energetische reactie.  
 
2. Voorbereiden 
 

a. Te kennen begrippen: 
Exo-energetische reactie = Een chemische reactie waarbij energie (warmte, licht, …)  
wordt vrijgemaakt. 
Endo-energetische reactie = Een chemische reactie waarbij energie (warmte, licht, …) 
wordt opgenomen.  
 
b. Materiaal + stoffen (bereidingen): 
- Bekerglazen (100ml) (2) 
- Spatel 
- Mortier en stamper 
- Balans  
- Weegschuitjes (2) 
- Thermometer  
- Natriumsulfide trihydraat (Na2S . 3 H2O) 
- Magnesiumnitraat hexahydraat (Mg(NO3)2 . 6 H2O) 
- Kopernitraat trihydraat (Cu(NO3)2 . 3 H2O) 
 
c. Veiligheid (etiketten/COS-brochure/WGK): 
Etiketten: 

Natriumsulfide (x aq) 
Na2S.aq  

    

Gevaar CAS 1313-34-4 

H 311-302-314-400 
P 273-280.1+3-301+312-305+351+338 
WGK 2 Mijn instelling  

 
Magnesiumnitraat (6 aq) 
Mg(NO3)2.6H2O  

  

Waarschuwing CAS 13446-18-9 

H 272 
 
WGK 1 Mijn instelling  

 
Koper(II)nitraat (3 aq) 
Cu(NO3)2.3H2O  



    

Waarschuwing CAS 10031-43-3 

H 272-302-315-319-410 
P 210-273-301+312-302+352-305+351+338 
WGK 2 Mijn instelling  

 
 

COS-brochure: 
 

 Natriumsulfide 
trihydraat 

Magnesium-
nitraat 

hexahydraat 

Kopernitraat 
trihydraat 

D: Demonstratie-proeven, 
uitgevoerd door de 
leerkracht 

 2de graad  1ste graad  / 

L: leerlingenproeven in 
richtingen waarin chemie 
niet als een hoofdvak kan 
beschouwd worden    

 3de graad  2de graad / 

LT: Leerlingenproeven 
waarin chemie een 
hoofdvak is (Techniek-
Wetenschappen, Chemie, 
Biotechnische 
wetenschappen, …)  

 2de graad  2de graad / 

WGK-code 2 1 / 

 
H- en P-zinnen: 
 

Stoffen H-zinnen P-zinnen 

Natriumsulfide 
trihydraat  
(Na2S . 3 H2O) 

H290 Kan bijtend zijn 
voor metalen. 

P273 Voorkom lozing in het 
milieu. 

H301 Giftig bij inslikken. P280 Beschermende 
handschoen/ 
beschermende kleding/ 
oogbescherming/ 
gelaatsbescherming 
dragen. 

H314 Veroorzaakt 
ernstige 
brandwonden.  

P301+
P310 

Na inslikken: onmiddellijk 
een antigifcentrum of een 
arts raadplegen.  

H400 Zeer giftig voor in 
het water levende 
organismen.  

P305+
P351+
P338 

Bij contact met de ogen: 
voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een 
aantal minuten; 
contactlenzen 
verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen.  

Magnesiumnitraat H319 Veroorzaakt P305+ Bij contact met de ogen: 



hexahydraat 
(Mg(NO3)2 . 6 H2O) 
 
 

ernstige 
oogirritatie.  

P351+
P338 

voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een 
aantal minuten; 
contactlenzen 
verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. 

Kopernitraat 
trihydraat  
(Cu(NO3)2 . 3 H2O) 

H272 Kan brand 
bevorderen; 
oxiderend. 

P220 Van kleding/ … / 
brandbare stoffen 
verwijderd 
houden/bewaren. 

H302 Schadelijk bij 
inslikken. 

P280 Beschermende 
handschoen/ 
beschermende kleding/ 
oogbescherming/ 
gelaatsbescherming 
dragen. 

H315 Veroorzaakt 
huidirritatie. 

P305+
P351+
P338 

Bij contact met de ogen: 
voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een 
aantal minuten; 
contactlenzen 
verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. 

H318 Veroorzaakt ernstig 
oogletsel.  

 
d. Opstelling (foto): 

  
 
 
  



3. Uitvoeren en waarnemen 
 

a. Werkwijze: 
- Weeg m.b.v. de balans 3,14g natriumsulfide trihydraat en 7,8g magnesiumnitraat  
  hexahydraat in twee weegschuitjes af.  
- Voeg deze twee stoffen samen in een bekerglas.  
- Volg m.b.v. de thermometer de temperatuur van de chemische reactie die optreedt. 
- Weeg m.b.v. de balans 3,14g natriumsulfide trihydraat en 6,7g kopernitraat trihydraat  
  in twee weegschuitje af.  
- Voeg deze twee stoffen samen in een bekerglas.  
- Volg m.b.v. de thermometer de temperatuur van de chemische reactie die optreedt. 

 
b. Waarneming + foto’s: 
- Wanneer we 3,14g natriumsulfide trihydraat en 7,8g magnesiumnitraat hexahydraat  
samenvoegen in een bekerglas treedt er een chemische reactie op en daalt de  
temperatuur (ongeveer van 22,2°C naar 16,0°C). De temperatuur neemt tijdens deze  
chemische reactie dus af. 

   
 

- Wanneer we 3,14g natriumsulfide trihydraat en 6,7g kopernitraat trihydraat  
samenvoegen in een bekerglas treedt er een chemische reactie plaats en stijgt de  
temperatuur (ongeveer van 22,2°C naar 71,5°C).  De temperatuur neemt tijdens deze  
chemische reactie dus toe.  

 



4. Reflectie 
 

a. Besluit proef: 
Wanneer we natriumsulfide trihydraat en magnesiumnitraat hexahydraat  
samenvoegen, treedt er een chemische reactie op, waarbij de temperatuur daalt.  
Bij deze chemische reactie wordt er dus energie ontrokken en daarom spreken we van  
een endo-energetische reactie. Omdat de energievorm in dit geval warmte is, spreken  

 we van een endotherme reactie.  
Wanneer we natriumsulfide trihydraat en kopernitraat trihydraat samenvoegen, treedt  
er een chemische reactie op, waarbij de temperatuur stijgt. Bij deze chemische reactie  
wordt er dus energie afgegeven en daarom spreken we van een exo-energetische  
reactie. Omdat de energievorm in dit geval warmte is, spreken we van een exotherme  
reactie.  
 
Reacties:  
 
Na2S + Mg(NO3)2  MgS  + 2 NaNO3 
Na2S + Cu(NO3)2  CuS + 2 NaNO3 
 
 
 
 
b. Koppeling aan leerplan: 
VVKSO – BRUSSEL D/2012/7841/063 
5.1.2 Chemische reacties  
5.1.2.1 Aspecten van een chemische reactie 
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. 
 
c. Tips en trucs: 
- Voor een beter resultaat en een snellere chemische reactie kan men de stoffen malen  
  m.b.v. een mortier en stamper.  
 
d. Bronnen (ook link naar filmfragmenten): 
- UC 1/11 p. 31 

 

 

 

 

 

 


