
7.2 In deze opdracht oefen je met pH-berekeningen. 
 

a.  Bereken [H+] van zoutzuur waarvan de pH 2,3 is. 
 
In dit geval kun je de berekening zo weergeven: 
pH = 2,3    [H+] = 10-2,3     [H+] = 0,005 mol.L-1 = 5.10-3 mol.L-1 
 
b. Hoe groot is de [H+] in zwavelzuuroplossing waarvan de pH 2,3 is? 

 
Heb je getwijfeld tussen één en twee significante cijfers in je 
antwoord? In dit geval is er één significant cijfer want in pH-waarden 
zijn alleen de cijfers ná de komma significant. 
 
De volgende vraag moet je eerst elk apart beantwoorden. Vergelijk 
pas daarna jullie antwoorden. 
 
c. Bereken ieder apart de pH van een oplossing als daarin de 

concentratie van ionstof waterstof 5,0.10-5 mol.L-1 is. 
Noteer je antwoord als volgt: 
[H+] = 5,0.10-5 mol.L-1   pH = – (log 5,0.10-5)    pH =  ..... . 

 
Overleg eerst samen over je antwoorden, ook over het aantal 
significante cijfers, en daarna met je begeleider als je dat nodig vindt. 

 
Over de betekenis van log(arithme) leer je meer bij het vak 
wiskunde. Voor het vak scheikunde is het voorlopig voldoende 
- als je weet dat "p" staat voor " – log"  
- als je met je rekenapparaat berekeningen als hierboven kunt  
  uitvoeren en 
- als je weet dat in een pH-waarde alleen de cijfers na de komma als  
  significant tellen. 

 
 
7.3 In het vorige practicum heb je zuren bestudeerd, dat zijn (ion)stoffen 

waaruit H+ kan ontstaan. In de vorige opdrachten heb je gezien dat 
de zuurgraad van een zure oplossing kan worden gekwantificeerd 
met [H+] én met pH. 

 
a. Laat aan de hand van de concentraties [H+] = 1,2.10-5 mol.L-1 en 

[H+] = 4,0 mol.L-1 zien dat een lage [H+] correspondeert met een 
hoge pH en omgekeerd. 

 
b. Leg uit hoe je aan de H+-concentraties in vraag a kunt zien dat er 

in de ermee corresponderende pH-waarden twee cijfers achter de 
komma moeten staan. 

 
De zuurgraad van een oplossing is onder meer van belang bij de 
werking van enzymen. Die werken niet alleen specifiek maar doen  
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dat ook nog eens alleen optimaal bij een bepaalde zuurgraad: dat 
wordt het pH-optimum van dat enzym genoemd. 
 
b. Wat wordt bedoeld met de “specificiteit” van enzymen? 
 
c. Zoek in BINAS-tabel 82E het pH-optimum op van de enzymen 

peptase en peptidase. 
 
d. Reken de pH-optima van vraag c om naar [H+]. 
 
e. Van welk soort voedingstof katalyseren peptase en peptidase de 

afbraak? 
 
Enzymen hebben ook een temperatuuroptimum. 
 
f.  Leg uit wat daarmee bedoeld wordt. 
 
 

7.4 Sommige mensen hebben last hebben van brandend maagzuur. In 
hun maagsap kan de concentratie van H+ soms wel 0,032 mol.L-1 
zijn. Dat voelt niet alleen vervelend maar het maakt ook dat de 
spijsvertering dan niet optimaal verloopt.  

 
a. Bereken de pH van dit maagsap. 
 
b. Leg aan de hand van een gegeven uit BINAS-tabel 82E uit dat de 

spijsvertering dan niet optimaal verloopt. 
 
Als remedie kunnen maagzuurremmers worden geslikt. Veel 
maagzuurremmers bevatten carbonaten. Zo zit in Rennies o.a. 
calciumcarbonaat. Er zijn ook remmers met magnesiumcarbonaat en 
aluminiumcarbonaat. 
 
c. Geef de formule van deze carbonaten. 
 
Als een carbonaat in contact komt met een zure oplossing vindt een 
reactie plaats die kan worden beschreven met de vergelijking  
CO3

2–  +  2 H+    CO2  +  H2O 
 
d. Leg uit dat door deze reactie de pH verhoogd wordt. 
 
Doe een Rennietablet in een reageerbuis en spuit er 1 M zoutzuur 
bij. 
 
e. Wat neem je waar? 
 
f.  Beschrijf de optredende reactie met een vergelijking. Je mag 

ervan uitgaan dat er alleen calciumcarbonaat reageert.   
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Probeer eens of je aan de hand van BINAS-tabel 65A kunt aantonen 
dat er Ca2+ in de oplossing zit. 
 
g. Zit er Ca2+ in de oplossing? 
 
 

7.5 Er zijn behalve carbonaten nog erg veel andere (ion)stoffen die ook 
met H+ reageren. Samen hebben ze de naam basen (= basische 
stoffen) gekregen. 

 
a. Welke andere eigenschap van basen heb je al geleerd in 

practicum 16 van module 5 (derde deel)? 
 
Behalve CO3

2– (carbonaat) wordt ook van de volgende basen de 
naam bekend verondersteld: NH3, OH–, O2– en HCO3

–. 
 
b. Geef de namen van de basen die met deze formules worden 

aangeduid. 
 
Nog weer andere basen zijn de alkaanaminen met algemene formule 
CnH2n+1NH2. 
 
c. Teken de structuurformule van ethaanamine. 
 
 

7.6 In de vorige opdracht heb je gezien dat basen met H+ reageren. 
 
a. Beschrijf de reactie die plaats vindt als ammoniakgas in zoutzuur 

wordt gespoten. 
 
b. Hoe heet de ionstof die bij deze reactie ontstaat? 
 
Als je de verkregen oplossing indampt ontstaat salmiak. 
 
c. Beschrijf deze indampreactie met een vergelijking. 
 
Als basen met water reageren ontstaat ionstof hydroxide.  
Een voorbeeld van zo’n reactie vindt plaats als ammoniak in water 
wordt gespoten: NH3  +  H2O    NH4

+  +  OH–  
 
d. Leg uit dat water in dit geval als een zuur reageert. 
 
 

7.7 Chemici hebben analoog aan pH het begrip pOH geïntroduceerd. 
Daarmee bedoelen ze de negatieve logaritme van de hydroxide-
concentratie. Dus: pOH = – log [OH–]. 
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a. Bereken de pOH in 0,020 M natronloog. (Zoek in BINAS-tabel 66A 
op welke oplossing wordt aangeduid met natronloog.) 

 
Wat betreft het aantal significante cijfers gelden voor pH en pOH 
dezelfde regels. 
 
b. Hoeveel significante cijfers heb je bij je antwoord op vraag a in de 

pOH-waarde vermeld?  
 
Uit evenwichtsbeschouwingen kun je afleiden dat in waterige 
oplossingen van 25 °C de som van pH en POH altijd gelijk is aan 14:  
pH + pOH = 14,00. 
En ook dat in water van 25 °C geldt: pH = pOH = 7,00. 
 
Dit soort evenwichtsbeschouwingen komt niet voor in het centrale 
havo-examenprogramma. Ze komen wel aan de orde in een van de 
volgende vwo-modules. Op het havo-examen worden boven- 
vermelde relaties wel bekend verondersteld. 
 
c. Bereken [H+] in water. 
 
d. Bereken [H+] in 0,020 M natronloog. 
 
In de vakspecifieke regels van het examenprogramma staat de regel 
omtrent de significante cijfers in pH-waarden als volgt omschreven: 
 
Het aantal decimalen in de pH-waarde komt overeen met het aantal 
significante cijfers in de waarde van [H+].  

 
Voorbeeld 1:  
Gegeven [H+] = 1,5 x 10-2. De juiste pH = 1,82  
 
Voorbeeld 2:  
Bereken de [H+] in mol L-1 van de oplossing met pH 3,5.  
Het aantal decimalen in de pH is hier 1 dus hoort het antwoord 3·10-4 
(mol L-1) in één significant cijfer te zijn weergegeven. 
 
e. Noteer als werk buiten contacttijd: 

* Practicum 7A 
* Samenvatting: pH, pH-papier, pH-meter, enzym, specificiteit,  
pH-optimum, temperatuuroptimum, base, pOH, pH + pOH =14,00,  
(in water:) pH = pOH = 7,00, molariteit 

 
Overleg met je begeleider met welke module je nu verder gaat. 
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