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1. Veiligheidsinstructie
scheikunde

1.1 Inleiding

Bij scheikunde zul je veel proefjes doen. Sommige proefjes zijn gevaarlijk. Daarom is
het belangrijk dat je eerst de volgende veiligheidsinstructie goed doorleest.

1.2 Veiligheidsinstructie voor het scheikundig
practicum

1. Werk alleen volgens het voorschrift, ga niet zelf experimenteren.
2. Zoek in het lokaal de veiligheidsvoorzieningen zoals douche, branddeken, oog-

douche en schuimblusser op. Kijk ook waar de nooduitgangen zich bevinden.
3. Zorg dat er niets in de weg staat als je plotseling het lokaal uit moet. Zorg dat je

tas uit de weg staat (onder de tafel).
4. Bescherm ogen (veiligheidsbril) en kleding (laboratoriumjas).
5. Bind lange haren samen.
6. Eten of drinken is tijdens het practicum verboden.
7. Richt bij het verwarmen nooit een reageerbuis op jezelf of op anderen.
8. Als je een stof over je handen krijgt, spoel deze dan meteen weg met kraanwater.
9. Mocht je onverhoopt in brand raken, ga dan onder de (brand)douche of gebruik

de branddeken.
10. Wanneer je een stof wilt ruiken, doe dat dan erg voorzichtig door met je hand boven

de opening van de fles heen en weer te zwaaien. Ruik nooit rechtstreeks aan de
fles.

11. Was na afloop van het practicum je handen. Veel stoffen zijn min of meer giftig.
12. Maak na afloop alles schoon en ruim op.

Voor een scheikundig onderzoek gebruik je speciaal gereedschap. Hierna volgen enkele
voorbeelden. Zorg dat je de namen uit je hoofd kent.
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1.3 Laboratoriumgereedschap

Reageerbuisrek met reageerbuizen.

Van links naar rechts: bekerglas, erlenmeyer, maatcilin-
der, maatkolf.

Van links naar rechts: reageerbuisknijper, kroezentang,
reageerbuishouder of reageerbuisklem.
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1.4 De brander

Bunsenbrander.

Bij scheikunde wordt vaak gewerkt met de zogenoemde bunsenbrander.

Aansteken
1. Sluit de slang aan op de gaskraan.
2. Controleer of de gasregelknop en de luchtring van de brander dicht zijn.
3. Draai de gaskraan op de tafel open.
4. Steek een lucifer aan, draai de gasregelknop van de brander open en steek het gas

aan.

Vlam regelen
1. De gele (oranje) vlam is de pauzevlam. Als je de brander even niet gebruikt, moet

je de luchtring (rode pijl) dichtdraaien zodat de vlam geel wordt. De gasregelknop
moet dan niet te ver openstaan.

2. Als je de luchtring een beetje opendraait, wordt de vlam blauw. Deze vlam gebruik
je als je iets zachtjes moet verwarmen.

3. Als je de luchtring nog verder opendraait, krijg je een blauwe ruisende vlam. Deze
vlam gebruik je om bijvoorbeeld een grote hoeveelheid water te verhitten. De punt
van de kern van de vlam is het heetst (zwarte pijl, foto rechts).

Uit doen
1. Draai eerst de luchtring helemaal dicht.
2. Draai daarna de gasregelknop dicht.
3. Draai tot slot de gaskraan op de tafel dicht.
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Practicum: Basistechnieken
Noteer je waarnemingen/oplossingen/antwoorden op een meetbriefje.

Proef 1: Een stof herkennen
Je hebt drie buisjes met een kleurloze vloeistof. Een van de buisjes bevat water, één
alcohol en één wasbenzine. Hoe kom je erachter wat waarin zit?

Proef 2: Waar is de vlam het heetst?
Stel de brander in zodat je de ruisende blauwe vlam krijgt: gasregelknop ver open
en luchtring ver naar beneden.
Leg een satéstokje op de brandermond in de vlam.
Houd het satéstokje net boven de vlam.
Houd het satéstokje op het puntje van de blauwe kegel in de vlam.
Noteer al je waarnemingen. Waar is de vlam het heetst?

Proef 3: Oranje vlam
Doe ongeveer vier cm kraanwater in een reageerbuis. Houd deze buis vast met een
reageerbuishouder. Verwarm de buis met een oranje vlam. Houd de tijd bij tot het
water gaat koken. Kijk goed wat er gebeurt en noteer je waarnemingen. Veeg na
afloop de buis schoon.

Proef 4: Blauwe vlam
Herhaal nu proef 3: Oranje vlam. Doe weer vier cm kraanwater in dezelfde reageerbuis.
Verwarm deze nu met een stille blauwe vlam, deze krijg je door de luchtring iets naar
beneden te draaien. Schud de buis lichtjes heen en weer tijdens het verwarmen, dit
voorkomt dat het water plotseling gaat koken en uit de buis vliegt. Meet de tijd tot
het water kookt.

Proef 5: Water verhitten
Dit is een demonstratieproef.
De docent verhit een beetje water in een stalen buis die met een kurk is afgesloten.
Wat zie je? Geef hiervoor een verklaring.
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2. Stoffen

2.1 Inleiding

Hieronder zie je hoe belangrijk water is voor mens en dieren en planten. Zonder water
is er op aarde geen leven mogelijk. In dit hoofdstuk gaan we de eigenschappen van
deze stof nader onderzoeken.

Watergebrek: een verdroogde akker.

Kalveren aan het drinken.
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Opdracht 1: Water

Vul de volgende eigenschappen van water in, zoek ze zo nodig op:

Kookpunt = oC

Smeltpunt = oC

Dichtheid =
 g/cm3 ( bij 20 0C)

Kleur =

Opdracht 2: Oplossen

Je hebt twee potjes met witte poeders, A en B. Stof A lost op in water, stof B niet. Leg
uit dat het verschillende stoffen zijn.

2.2 Stofeigenschappen

Stoffen herken je aan hun eigenschappen: kleur, geur, kookpunt, smeltpunt enzovoort.
Het proeven of ruiken van stoffen is gevaarlijk. Bij onderzoek zullen we daarom vrijwel
geen smaak- of geurtesten doen. Bepaling van de dichtheid, het kook- of smeltpunt
zijn wel prima onderzoeksmethoden.
Bij de drie vloeistoffen zou je bijvoorbeeld de dichtheid kunnen bepalen. Je meet de
massa en het volume van elke stof. Je kunt daarna berekenen hoeveel de massa is van
één cm3 (ml) van de vloeistof. De dichtheid van water is 1,0 g/cm3.
Je zou ook kunnen bepalen bij welke temperatuur de vloeistof vast wordt. Water wordt
vast (= bevriest) bij 0 oC. Wetenschappers drukken temperaturen meestal uit in Kelvin
(dus niet ‘graden Kelvin’!). Je kunt deze eenvoudig omrekenen naar oC (graden Celsius)
met de volgende regel:
K = oC + 273.
0 oC = 273 K.

Opdracht 3: Eigenschappen

Noteer minstens twee stofeigenschappen van de volgende stoffen:
• ijzer
• goud
• hout
• keukenzout
• rubber.
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Opdracht 4: Omrekenen

Maak het volgende lijstje compleet.

25 oC = K

25 oC = K

100 K = oC

1000 K = oC

2.3 Fasen en faseovergangen

Water kennen we in drie vormen: ijs, vloeibaar water en waterdamp. We noemen dit
de drie fasen waarin een stof kan voorkomen. Tussen deze fasen zitten de faseovergan-
gen:

Toen de docent water verhitte in de stalen buis, verdampte het water. Waterdamp
neemt veel meer ruimte in dan vloeibaar water. Hierdoor springt de kurk van de buis.

Proef 6: Jood verwarmen
Dit is een demonstratieproef.
De docent verwarmt in een erlenmeyer een beetje jood op een kokend-waterbad.
Op de erlenmeyer ligt een horlogeglas, waardoor er geen damp kan ontsnappen.
1. Wat gebeurt er met de vaste stof op de bodem?
2. Wat gebeurt er bij het horlogeglas?
3. Welke twee faseovergangen heb je gezien bij deze proef?

Opdracht 5: Stollen

Hoe noemen we het stollen van water meestal?

Opdracht 6: Rijpen

Geef een voorbeeld van rijpen.
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Opdracht 7: Sneeuw

Als het in de winter koud is met een lage luchtvochtigheid, dan verdwijnt de sneeuw
zonder dat het dooit. Hoe kan dit?

2.4 Pictogrammen van gevaarlijke stoffen

Op de verpakking van gevaarlijke stoffen staan vaak pictogrammen die aangeven hoe
gevaarlijk een stof is. De volgende pictogrammen moet je kennen.

Links: (zeer) licht ontvlambaar; rechts: ontvlambaar.

Links: schadelijk, irriterend; rechts: irriterend, sensibilise-
rend, schadelijk.

Links: bijtend; rechts: corrosief.
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Links: giftig; rechts: giftig.

Een schadelijke of irriterende stof tast de slijmvliezen (mond, neus, ogen) aan. Een bij-
tende stof tast de huid en bepaalde materialen aan.

Een sterilisatiemiddel in een dierverzorgingslokaal.

Opdracht 8: Ontvlambaar

Noem een schoonmaakmiddel waarop het pictogram ‘ontvlambaar’ moet staan.

Opdracht 9: Vaatwastabletten

Leg uit waarom je de was beter niet kunt doen met vaatwastabletten.

2.5 Kleine deeltjes

Steen, kleine steen, steenslag, gemalen steen, kan dat eindeloos verder? Meer dan 2000
jaar geleden dachten de oude Grieken al na over deze vraag. Zij kwamen tot de conclusie
dat er een keer een eind moest komen aan dat steeds kleiner maken van een steen. Ze
noemden het kleinst mogelijke deeltje een atoom. Atomos is namelijk het Griekse woord
voor ondeelbaar.
Iedere stof heeft zijn eigen soort atomen, sommige zijn groot, andere klein. Deze atomen
kunnen groepjes vormen. Zo’n groepje atomen heet: molecuul. Je hebt misschien wel
eens de formule H2O gezien. Deze formule geeft aan dat een watermolecuul is opge-
bouwd uit twee atomen waterstof (H) en één atoom zuurstof (O).
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Een model van een molecuul water.

Iedere atoomsoort heeft in de scheikunde zijn eigen afkorting gekregen, hieronder
staan enkele belangrijke:
H waterstof P fosfor
O zuurstof K kalium
C koolstof N stikstof

Atomen kun je voorstellen door bolletjes, dit gebeurt bijvoorbeeld met de atomen in
bouwdozen.

Opdracht 10: Moleculen

Bouw met de molecuulbouwdoos de volgende moleculen en probeer ze zo goed mogelijk
na te tekenen:
1. H2O water
2. CH4 methaan (aardgas)
3. NH3 ammoniak

Tussen de moleculen zit lege ruimte, bij vaste stoffen en vloeistoffen heel weinig, bij
gassen heel veel.

Opdracht 11: Moleculen

Ga naar www.xactgroen.nl. Klik op ‘Hulpmiddelen’. Ga naar het juiste boek en de juiste
opdracht. Bekijk het filmpje en beantwoord de volgende vragen.
1. Wat is een kristalrooster?
2. Wat gebeurt er met de moleculen als je ijs smelt?
3. Hoe heet de faseovergang waarbij heel veel moleculen uit de vloeistof ontsnappen?
4. Waarom kun je een gas wel en een vloeistof niet samenpersen?
5. Jan beweert: “In een vaste stof bewegen de moleculen niet meer.” Klopt deze be-

wering?
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In een vaste stof zitten de moleculen dicht bij elkaar op een vaste plaats. Ze trillen wel
een beetje, maar ze komen niet van hun plaats af. In een vloeistof bewegen de moleculen
door elkaar. De afstand tussen de moleculen is klein. In een gas bewegen de moleculen
door elkaar. De afstand tussen de moleculen is veel groter dan in een vloeistof of gas.
Bij smelten veranderen de moleculen niet. Door toevoegen van energie raken de mole-
culen los van hun plaats en gaan ze door elkaar bewegen. Dit is goed te zien in het
filmpje van de vorige opdracht.

Practicum: Oplossen
Noteer je waarnemingen/oplossingen/antwoorden op het meetbriefje.

Proef 7: Oplosbaar?
Vul drie reageerbuizen voor ongeveer een derde deel met leidingwater. Doe in buis
1 een spatelpuntje keukenzout, in buis 2 evenveel suiker en in buis 3 evenveel zand.
Doe op elke buis een rubber kurk en schud elke buis ongeveer vijf seconden krachtig.
Herhaal dit schudden voor elke buis nog een keer. Noteer wat je ziet.

Proef 8: pH en geleiding

pH-meters.

Meet van de drie mengsels uit proef 7 het geleidingsvermogen en de pH.
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