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Welk zout is het? 

 

In de volgende proeven krijg je oplossingen van zouten of de vaste zouten. Je 

gaat steeds onderzoeken welk zout het is. Geef nauwkeurig en schematisch aan 

hoe je het onderzoek uitvoert. Geef telkens als er een reactie optreedt de 

reactievergelijking en bij de vaste zouten de oplosreactie. 

 

Proef 1. Je krijgt vier zoutoplossingen en dit kunnen zijn: natriumnitraatopl., 

natriumsulfaatopl., natriumcarbonaatopl. of natriumchlorideopl. 

 

Gevaren en milieu 

 Natriumnitraatoplossing is schadelijk bij opname door de mond; bij aanraking met de 

ogen spoelen met water; schadelijk. 

 Natriumcarbonaatoplossing is irriterend voor de ogen; bij aanraking met de ogen 

spoelen met water; irriterend. 

 

Stof H-zinnen P-zinnen Symbool 

Natriumnitraatopl. R: 22 S: 26 Xn 

Natriumsulfaatopl. Geen Geen Geen 

Nariumcarbonaatopl. R: 36 S: 26 Xi 

Natriumchlorideopl. Geen Geen Geen 

 

Proef 2. Je krijgt vier zoutoplossingen en dit kunnen zijn: bariumnitraatopl., 

natriumnitraatopl., zilver(I)nitraatopl. of magnesiumnitraatopl. 

 

Gevaren en milieu 

 Bariumnitraatoplossing is schadelijk bij opname door de mond; na aanraking met de 

huid wassen met water; schadelijk. 

 Natriumnitraatoplossing is schadelijk bij opname door de mond; bij aanraking met de 

ogen spoelen met water; schadelijk. 

 Zilver(I)nitraatoplossing is schadelijk voor in het water levende organisme en geeft op 

langere termijn schadelijke effecten; milieu. 

 

Stof H-zinnen P-zinnen Symbool 

Bariumnitraatopl. R: 22 S: 28 Xn 

Natriumnitraatopl. R: 22 S: 26 Xn  

Zilver(I)nitraatopl. R: 52/53 S: 61 N 

Magnesiumnitraatopl. Geen Geen Geen 
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Proef 3. Je krijgt vier vaste zouten en dit kunnen zijn: kaliumcarbonaat, 

kaliumchloride, kaliumjodide of kaliumbromide.  

 

Gevaren en milieu 

 Kaliumcarbonaat is schadelijk bij opname door de mond; bij aanraking met de ogen 

spoelen met water; schadelijk. 

 

Stof H-zinnen P-zinnen Symboll 

Kaliumcarbonaat R: 22-36/37/38 S: 26 Xn 

Kaliumchloride Geen Geen Geen 

Kaliumjodide Geen Geen Geen 

kaliumbromide Geen Geen Geen 

 

 

Proef 4. Je krijgt drie vaste zouten en dit kunnen zijn: calciumchloride, 

calciumhydroxide of calciumsulfaat. 

 

Gevaren en milieu 

 Calciumchloride is irriterend voor de ogen; vermijd aanraking met de huid; irriterend.   

 Calciumhydroxide kan ernstig oogletsel veroorzaken; vermijd contact met de huid en 

ogen, bij aanraking met de ogen spoelen met water; irriterend. 

 

Stof H-zinnen P-zinnen Symbool 

Calciumchloride R: 36 S: 24 Xi 

Calciumhydroxide R: 41 S: 24-26 Xi 

Calciumsulfaat Geen Geen Geen 

  

Om deze proeven op te kunnen lossen gebruiken we de volgende 

zoutoplossingen: 

1. Natriumchlorideopl. 

2. Kaliumjodideopl. 

3. Kaliumbromideopl. 

4. Zilver(I)nitraatopl. 

5. IJzer(III)nitraatopl. 

6. Koper(II)nitraatopl. 

7. Bariumnitraatopl. 

8. Natriumcarbonaatopl. 

9. Natriumhydroxideopl. = 

Natronloog 

10. Natriumfosfaatopl. 

11. Zink(II)sulfaatopl. 

12. Magnesiumsulfaatopl. 
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Gevaren en milieu 

 Zilver(I)nitraatoplossing is schadelijk voor in het water levende organisme en geeft op 

langere termijn schadelijke effecten; milieu. 

 IJzer(III)nitraatoplossing is irriterend voor de ogen en de huid; bij aanraking met de 

ogen spoelen met water; irriterend. 

 Koper(II)nitraatoplossing is schadelijk bij opnamen door de mond, irriterend voor 

ogen en de huid; irriterend. 

 Bariumnitraatoplossing is schadelijk bij opname door de mond; na aanraking met de 

huid wassen met water; schadelijk. 

 Natriumcarbonaatoplossing is irriterend voor de ogen; bij aanraking met de ogen 

spoelen met water; irriterend. 

 Natronloog is irriterend voor de ogen en huid; bij aanraking met de ogen spoelen met 

water; irriterend.  

 Natriumfosfaatoplossing is irriterend voor de ogen en huid; irriterend. 

 

Stof H-zinnen P-zinnen Symbool 

Natriumchlorideopl. Geen Geen Geen 

Kaliumjodideopl. Geen Geen Geen 

Kaliumbromideopl. Geen Geen Geen 

Zilver(I)nitraatopl. R: 52/53 S: 61 Xi 

IJzer(III)nitraatopl. R: 36/37/38 S: 26-36 Xi 

Koper(II)nitraatopl. R: 22-36/38 Geen Xn 

Bariumnitraatopl. R: 22 S: 28 Xn 

Natriumcarbonaatopl. R: 36 S: 26 Xi 

Natronloog R: 36/38 S: 26 Xi 

Natriumfosfaatopl. R: 36/38 Geen Xi 

Zink(II)sulfaatopl. Geen Geen Geen 

Magnesiumsulfaatopl. Geen Geen Geen 

 

Opruimen 

Spoel de oplossingen in het afvalvat zware metalen. Buisje 1x naspoelen met kraanwater in 

het afvalvat. 

  

 

 


