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Project: Onderzoek: Organische stoffen 
Je ontvangt 10 stalen met telkens een verschillende organische stof. Je krijgt ook een steekkaart van 

elk van de organische stoffen. Stel een plan op om aan de hand van fysische eigenschappen deze 

organische stoffen van elkaar te onderscheiden. Je maakt gebruik van zo weinig mogelijk labo-

onderzoek! 

Je kan niet steunen op geur/kleur van de organische verbindingen. 

Je mag aparte controleproeven uitvoeren op de organische stalen.  

 Kookpunt 
°C 

Smeltpunt 
°C 

oplosbaarheid dichtheid 

aceton 56,05 -94,7 oplosbaar water, ether, ethanol 0,7845 

ethanol 78,24 -114,14 oplosbaar in water 0,7845 

pentaan 35,9 -130,5 onoplosbaar in water 0,626 

diëthylether  34,6 -116,3, oplosbaar 6,05g/100 ml opl 0,7134 

benzoëzuur 250 122 oplosbaar water 3,44g/100 ml opl 
oplosbaar in diëthylether 

1,26559 

propaan-2-ol 82,6 -89 oplosbaar in  water, ethanol, ether 0,786 

heptaan 98,38 -90,55 onoplosbaar  in water 0,6795 

oxaalzuur   189 oplosbaar 95,4g/100 ml opl 1,653 

glycerol  290 17,8 oplosbaar in water 1,291 

oliezuur  360 13 onoplosbaar in water 0,895 

 

 

THEORETISCH ONDERZOEK 

Aggregatietoestand/smeltpunt 

1. Vast: 

-oxaalzuur – benzoëzuur   :  

           Oplosbaarheid: 

a. Beperkt oplosbaar in water: benzoëzuur 

b. Goed oplosbaar in water: oxaalzuur 

2. Vloeibaar 

-aceton – ethanol – pentaan – diëthylether – propaan-2-ol – glycerol – oliezuur- heptaan 

           Oplosbaarheid: 

a. Oplosbaar in water:  aceton – ethanol – diëthylether – glycerol –  propaan-2-ol 

Viscositeit/dichtheid:  

aa. Grote dichtheid/viscositeit  glycerol 

ab. Beperkte dichtheid/viscositeit: aceton -ethanol – propaan-2-ol 

                                Kookpunt : 30-40: diëthylether 
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                                                     aba: kookpunt tussen 50-60°C: aceton 

                                                  abb: kookpunt rond 80°C: propaan-2-ol - ethanol 

b.   Onoplosbaar in water: Heptaan – pentaan – oliezuur 

                                Dichtheid:  

ba. Grote dichtheid/viscositeit: oliezuur 

bb. Kleine dichtheid/beperkte viscositeit  

                               Kookpunt 

bba: kookpunt tussen 30-40°C:  pentaan  

bbb: kookpunt rond 80°C: heptaan 

 

VOORONDERZOEK 

a. Controle oplosbaarheid : Hoe deze oplosbaarheid bepalen? 

b. Controle viscositeit/dichtheid: Hoe de dichtheid bepalen? 

c. Controle kookpunt: Hoe kookpunt bepalen? 

STAPPENPLAN bij onbekenden 

1. Controle van aggregatietoestanden alle elementen. Indeling in twee groepen (A: vast//B: 

vloeibaar) 

2. Controle oplosbaarheid in water van de twee groepen (start 3 g/10 ml oplossing bij 

kamertemperatuur) 

a. A indeling oplosbaar A1– onoplosbaar  A2 

b. B indeling oplosbaar B1– onoplosbaar B2 

3. Controle viscositeit op de stoffen in groepB (uitgieten van de vloeistoffen) 

a. Voor B1: viskeus B11 en niet-viskeus B12 

b. Voor B2: viskeus B21 en niet-viskeus B22 

4. Controle kookpunt voor de niet-viskeuze stoffen 

a. Voor B12: kookpunt controleren tussen 50 en 100°C 

b. Voor B22: kookpunt controleren tussen 30 en 100°C 
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