Zelf Rennie maken
1. Onderzoek
a. Onderzoeksvraag: Hoe kunnen we zelf tabletten tegen maagzuur maken?
b. Hypothese: Door een tablet te maken met een neutraliserend effect.
2. Voorbereiding
a. Begrippen als achtergrond voor experiment
Redoxreactie: reactie waarbij de OG van bepaalde atomen veranderen.
Neutralisatiereactie = reactie waarbij een zuur of een base geneutraliseerd wordt.
b. Materiaal + stoffen (eventueel waar bekomen)
- 1g Na2CO3
- 1g CaCl2
- Filtreerpapiertje
- Proefbuis
- Erlenmeyer
- HCl-oplossing (0,1mol/l)
- pH-papier
c. Bereiding oplossingen
/
d. Opstelling = foto’s

e. Veiligheid
i. Etiketten

ii. H/P zinnen
CaCl2: H319, P305+P351+ P338
Na2CO3: H319, P305+P351+P338
CaCO3: /
NaCl: /
iii. WGK code
CaCl2: WGK = 1
Na2CO3: WGK = 1
CaCO3: WGK = 0
NaCl: WGK = 0
iv. COS brochure

v. Koppeling MSDS
http://chemie.baso.khlim.be/index.php/anorganische-stoffen/zouten/ak/calcium/calciumchloride
http://chemie.baso.khlim.be/msds/msdsnatriumcarbonaat.pdf
http://chemie.baso.khlim.be/msds/msdscalciumcarbonaat.pdf
http://chemie.baso.khlim.be/msds/msdsnatriumchloride.pdf

3. Uitvoeren
a. Werkwijze
1. Los eerst zowel CaCl2 als Na2CO3 op in water. Breng deze oplossingen samen in een
proefbuis. Er wordt een neerslag gevormd: CaCO3.
2. Filtreer dit mengsel om CaCO3 af te scheiden.
3. Controle: Meet de pH van een HCl-oplossing (0,1mol/l) en vergelijk deze met de
meting na het toevoegen van het CaCO3.
b. Waarneming = foto’s
We lossen eerst zowel CaCl als Na2CO3 op in water. Dit zorgt ervoor dat de reactie
sneller zal verlopen. Daarna voegen we beide oplossingen samen. CaCO3 wordt
gevormd (neerslag). We filtreren het mengsel om deze stof over te houden.

Deze stof heeft een neutraliserend effect wanneer we het gebruiken bij maagzuur (in
dit geval als test: HCl-oplossing 0,1mol/l).
We doen de HCl-oplossing in een maatbeker en voegen een pH-papiertje toe. Daarna
voegen we ons CaCO3 toe en bekijken de kleurverandering van heet pH-papiertje.
VOOR

pH = 1

NA

pH = 7

4. Reflecteren
a. Optredende reacties
CaCl2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaCl
CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O
b. Besluit
Door de redoxreactie hebben we een nieuwe stof gemaakt, namelijk
calciumcarbonaat. Deze stof is basisch en kunnen we gebruiken om een zure stof
(zoals maagzuur) te neutraliseren.
c. Koppeling aan
i. Leerplan/nen
VVKSO – BRUSSEL D/2012/7841/063

Licap – Brussel D/1999/0279/026 (Geschiedenis 2de graad)

d. Bronnen
i. Literatuur
Labo: Peter Van Limpt
ii. Film
5. Tips and tricks
a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef
Het vormen van calciumcarbonaat om maagzuur tegen te gaan is gebaseerd op de
Rennie-maagtabletten. Een andere optie is je baseren op Maalox-maagtabletten.
Hier wordt magnesiumoxide (verbranden van magnesiumlint) gebruikt als
neutraliserende stof.
b. Vragen bij demonstratie en verwerking resultaten
Welk soort reactie zien we tussen CaCO3 en HCl ?

