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§3.1 Zouten in water

In hoofdstuk 1 heb je kennisgemaakt met zouten. Zouten zijn verbindingen die 
zijn opgebouwd uit positief en negatief geladen ionen. Zouten zijn vast bij 
kamertemperatuur, ze zijn bros en geleiden alleen stroom in vloeibare of 
opgeloste toestand. Alle zouten delen deze eigenschappen. Maar ze kunnen ook 
erg van elkaar verschillen. Het zout dat je over je eitje strooit, is wit en lost op in 
water. Veel verfpigmenten lossen niet op in water en hebben de prachtigste 
kleuren. Ook die pigmenten zijn zouten. Er zijn zouten die pas hard worden als je 
er water aan toevoegt, en er zijn zouten die in aanwezigheid van water van 
kleur veranderen.



§3.1 Zouten in water

Oplossen en indampen

Wanneer een zout oplost in water wordt het ionrooster afgebroken. Daarbij 
worden de ionbindingen verbroken. De ionen worden vervolgens omringd door 
watermoleculen. Hierbij zal de negatieve kant van het watermolecuul zich naar 
een positief ion richten en de positieve kant naar een negatief ion. 

De binding die ontstaat tussen een ion en een watermolecuul heet een ion-
dipoolbinding. Ionen die omringd zijn door watermoleculen zijn gehydrateerd. 
Je spreekt dan over hydratatie.
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§3.1 Zouten in water

Oplossen en indampen

Oplossen is géén chemische reactie. Tijdens het oplossen ontstaat geen nieuwe 
stof. Het zout verandert slechts van fase. In een oplosvergelijking komt water 
dus niet voor:

NaCl (s) → Na+ (aq) + Cl- (aq)

De aanduiding (aq) betekent: omringd door water. Daarom is de notatie 
NaCl(aq) onjuist: Na+- en Cl--ionen zitten niet in setjes van twee samen in een 
watermantel, maar komen voor als aparte ionen.

Wanneer een zoutoplossing wordt ingedampt, vindt de omgekeerde reactie 
plaats: Na+ (aq) + Cl- (aq) → NaCl (s)
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§3.1 Zouten in water

Oplosbaarheid van zouten

Niet alle zouten lossen even goed op in water. In BINAS 45A is van een aantal 
veelvoorkomende ioncombinaties de oplosbaarheid weergegeven. In die tabel 
vallen enkele zaken op:

• Natrium-, kalium-, ammonium- en nitraatzouten zijn altijd goed oplosbaar in 
water.

• Over het algemeen geldt dat de lading van het negatieve ion de grootste 
invloed heeft op de oplosbaarheid van het zout. 

• Er zijn zouten die in water instabiel zijn of reageren wanneer ze worden 
opgelost in water. Deze bevinden zich met name onder de (hydr)oxiden.

• Als maat voor de oplosbaarheid is het aantal mol zout genomen dat oplost in 
één liter water.

tabel 45A
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§3.1 Zouten in water

Reactiviteit van metaaloxiden

In BINAS 45A staat bij een aantal metaaloxiden de aanduiding ‘reageert in 
water’. De reactie die plaatsvindt, is een reactie tussen het oxide-ion en een 
watermolecuul. Hierbij ontstaan twee hydroxide-ionen. Wanneer natriumoxide 
wordt opgelost in water, vindt de volgende chemische reactie plaats:

Na2O (s) + H2O (l) → 2 Na+ (aq) + 2 OH- (aq)

De ontstane oplossing heeft de triviale naam natronloog. In tabel 1 staan de 
triviale namen van de oplossingen die ontstaan bij het oplossen van de andere 
drie reactieve metaaloxiden.



§3.1 Zouten in water

Onthoud!

• Bij het oplossen van zouten treedt hydratatie op.

• In BINAS tabel 45A staat de oplosbaarheidstabel van de zouten.

• Alle natrium-, kalium-, ammonium- en nitraatzouten zijn goed oplosbaar in 
water.

• Als metaaloxiden reageren met water ontstaan hydroxide-ionen.

• Sommige zouten en zoutoplossingen hebben een triviale naam.



§3.2 Neerslagreacties

BINAS tabel 45A kun je niet alleen gebruiken om te kijken of een zout oplosbaar 
is of niet. De tabel geeft ook informatie over wat er gebeurt als je twee 
zoutoplossingen bij elkaar voegt. Er kan een heldere oplossing ontstaan, maar 
ook een troebele suspensie.



§3.2 Neerslagreacties

Neerslagreacties

Wanneer twee zoutoplossingen bij elkaar gevoegd worden, ontstaat in de 
oplossing soms een combinatie van ionen die een slecht oplosbaar zout 
vormen. Er treedt dan een neerslagreactie op en er vormt zich een suspensie.

De ontstane vaste stof kan verwijderd worden door de suspensie te filtreren. In 
het residu blijft het neergeslagen zout achter. De ionen in het filtraat vormen 
samen alleen combinaties van goed oplosbare zouten. 

Veel zouten zijn wit en vormen kleurloze oplossingen. Sommige zouten en 
gehydrateerde ionen zijn echter gekleurd. Een neerslagreactie kan dan een 
mooi kleurenschouwspel opleveren. Kleuren van verschillende chemicaliën 
staan vermeld in BINAS 65B.

tabel 65B
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§3.2 Neerslagreacties

Ionen aantonen

Neerslagreacties kunnen gebruikt worden om de aanwezigheid van een ion in 
een oplossing te bewijzen. Zo kan demiwater gemakkelijk van kraanwater 
onderscheiden worden door er een paar druppels zilvernitraatoplossing aan 
toe te voegen.

Zilverionen vormen met chloride-ionen een slecht oplosbaar zout. Chloride-
ionen bevinden zich wel in kraanwater, maar niet in demiwater. Er zal dus 
alleen een neerslag ontstaan in het kraanwater; de oplossing die helder blijft is 
demiwater.
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§3.2 Neerslagreacties

Ionen verwijderen

Een andere toepassing van neerslagreacties is het verwijderen van kostbare of 
schadelijke ionen uit een oplossing. Afvalwaterzuiveringsbedrijven maken 
gebruik van neerslagreacties om fosfaationen uit het afvalwater te verwijderen. 

Dat kan door een oplossing van een aluminiumzout toe te voegen, bijvoorbeeld 
een aluminiumchlorideoplossing. De reactie die daarbij optreedt, is:

Al3+ (aq) + PO4
3- (aq) → AlPO4 (s)

De ontstane neerslag wordt van het afvalwater gescheiden in een zogenoemde 
bezinktank.
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§3.2 Neerslagreacties

Zouten bereiden

Neerslagreacties kunnen ook gebruikt worden bij de bereiding van (slecht 
oplosbare) zouten die niet op voorraad zijn. Door twee geschikte 
zoutoplossingen bij elkaar te voegen, kan het gewenste zout gevormd worden 
in een neerslagreactie.

De suspensie wordt vervolgens gefiltreerd en het residu met demiwater 
gespoeld en gedroogd. Om te voorkomen dat er een tweede zout neerslaat, 
kan het beste gewerkt worden met natrium- en nitraatzouten.
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§3.2 Neerslagreacties

Onthoud!

• Veel zouten lossen slecht op in water.

• Je kunt ionen verwijderen uit een oplossing door ze als zout neer te slaan.

• Je kunt ionen via een neerslagreactie aantonen.

• Je kunt zouten maken met behulp van een neerslagreactie.



§3.3 Significante cijfers

Bij metingen ben je voor de nauwkeurigheid afhankelijk van de gebruikte 
meetinstrumenten. Hoe nauwkeuriger het instrument meet, des te 
nauwkeuriger zijn je meetresultaten. Je spreekt daarbij van significante cijfers.



§3.3 Significante cijfers

Nauwkeurigheid

De meeste mensen weten wel dat 1 L water ongeveer 1 kg weegt. Maar is die 
dichtheid nou echt precies 1,00000 kg.dm-3 of eerder 1,0576 kg.dm-3? Dat is 
afgerond immers ook ongeveer 1 kg.dm-3.

Uit nauwkeurige metingen blijkt dat de exacte dichtheid van water bij 
kamertemperatuur (273 K), 0,9982071 kg.dm-3 is. Om de dichtheid in zoveel 
cijfers nauwkeurig te kunnen bepalen, moest heel precies te werk gegaan 
worden.

Men heeft zo nauwkeurig gemeten dat men zeker weet dat het 0,9982071 
moet zijn en niet 0,9982072 of 0,9982070. Het kan misschien wél 0,99820714 
of 0,99820706 zijn. Vandaar dat men geen nul achter de 1 heeft gezet. Alle 
cijfers in het getal 0,9982071 hebben dus betekenis. Deze getallen noemt men 
significante cijfers. 



§3.3 Significante cijfers

Nauwkeurigheid

Let op: het aantal significante cijfers wordt geteld vanaf het eerste cijfer dat 
geen nul is. Zo heeft 0,000 000 1 één significant cijfer en 1,000 000 0 acht 
significante cijfers.

In de praktijk heeft het laatste significante cijfer toch altijd nog een bepaalde 
onzekerheid in zich. Bij het aflezen van een waarde tussen maatstreepjes wordt 
het laatste decimaal bijvoorbeeld geschat. Door een meting meerdere keren uit 
te voeren, wordt zo’n fout uitgemiddeld en neemt de nauwkeurigheid weer 
toe. Daarom wordt bij een kwantitatieve analyse een meting altijd in duplo of 
triplo uitgevoerd.



§3.3 Significante cijfers

Volumetrisch glaswerk

Wanneer een waarde nauwkeurig bepaald moet worden, is het belangrijk dat 
je tijdens de bepaling steeds zo exact mogelijk weet met welk volume je werkt. 
Een afwijking van een paar procent heeft meteen invloed op het aantal 
significante cijfers. 

In volumetrisch maatglaswerk, zoals een volpipet, een buret of een maatkolf, is 
het afgemeten volume veel nauwkeuriger dan in een maatcilinder of bekerglas. 
Volumetrisch maatglaswerk is door de fabrikant geijkt zodat de afwijking vaak 
minder dan 0,15 % is.

Volumetrisch glaswerk is wel lastiger in gebruik en veel kostbaarder. Je gebruikt 
het dus alleen wanneer het echt noodzakelijk is.



§3.3 Significante cijfers

Volumetrisch glaswerk

volpipet buret maatkolf



§3.3 Significante cijfers

Wetenschappelijke notatie

Getallen kun je volledig uitschrijven of verkort weergeven via de 
wetenschappelijke notatie. Daarbij geef je het getal aan met één cijfer voor de 
komma en vul je het verder aan met een tiende macht.

Zo geef je 40,8 weer als 4,08 ∙ 101 en 0,0054 als 5,4 ∙ 10-3.



§3.3 Significante cijfers

Meetwaarden en telwaarden

Wanneer een meting drie keer wordt uitgevoerd, worden de drie gemeten 
waarden opgeteld en door drie gedeeld om de gemiddelde meetwaarde te 
berekenen. Het getal 3 heeft dan maar één cijfer, maar het aantal significante 
cijfers wordt hier natuurlijk niet door beperkt.

‘Drie’ is in dit geval namelijk geen meetwaarde maar een telwaarde. 
Telwaarden zijn natuurlijke getallen. Dit zijn altijd gehele getallen en ze hebben 
daarom een zogenoemde oneindige nauwkeurigheid.

Een ander voorbeeld van een telwaarde is het atoomnummer en het 
massagetal. Net zomin als een atoom 1,67 protonen kan bevatten, kun je een 
meting 1,3 keer uitvoeren.



§3.3 Significante cijfers

Afrondingsregels

In een berekening worden altijd verschillende waarden gebruikt. Die waarden 
hoeven niet allemaal hetzelfde aantal significante cijfers te hebben. Het 
eindantwoord dient zo nauwkeurig te zijn als de minst nauwkeurige waarde. 
Daarom gelden de volgende regels:

1. Bij optellen en aftrekken wordt het eindantwoord afgerond op het aantal 
decimalen van de waarde met het minste aantal decimalen.

Bijvoorbeeld: 1,003 + 0,5 = 1,503 … wordt 1,5.

2. Bij delen en vermenigvuldigen wordt het eindantwoord afgerond op het 
aantal significante cijfers van de waarde met het minste aantal significante 
cijfers.

Bijvoorbeeld: 3,34 x 5,026 = 16,78684 … wordt 16,8.



§3.3 Significante cijfers

Afrondingsregels

3. Wanneer in een berekening zowel wordt opgeteld (of afgetrokken) als 
vermenigvuldigd (of gedeeld), treedt eerste regel 1 in werking, dan regel 2.

Bijvoorbeeld: (1,003 + 0,5) x 3,33 = 1,503 x 3,33 = 5,00499 … wordt 5,0 
omdat de uitkomst van de optelsom twee significante cijfers heeft, en dat is 
minder dan de drie significante cijfers van 3,33.

4. Volgt op het laatste significante cijfer een 0, 1, 2, 3 of 4, dan blijft het 
laatste cijfer staan. Volgt op het laatste significante cijfer een 5, 6, 7, 8 of 9, 
dan wordt het laatste cijfer met één verhoogd.

5. Verantwoord afronden tijdens de berekening betekent dat 
tussenantwoorden met minimaal twee significante cijfers méér 
opgeschreven worden dan het eindantwoord. Beter is om tussendoor 
helemaal niet af te ronden.
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§3.3 Significante cijfers

Onthoud!

• Significante cijfers gelden alleen voor meetwaarden, niet voor telwaarden.

• Bij afronding moet je rekening houden met het aantal significante cijfers.

• Bij vermenigvuldigen en delen gaat het om het totale aantal cijfers.

• Bij optellen en aftrekken gaat het om het aantal decimalen.



§3.4 Gehaltes

Wanneer er sprake is van een mengsel van stoffen is het handig uit te kunnen 
drukken hoe groot het gehalte van de verschillende stoffen in het mengsel is. 
Afhankelijk van de aard van het mengsel kan dat op verschillende manieren.



§3.4 Gehaltes

Molariteit

Omdat deeltjes met elkaar reageren in een bepaalde molverhouding, worden 
concentraties van oplossingen vaak niet uitgedrukt in gram per liter maar in 
mol per liter. Zo is in één oogopslag te zien welke stof bijvoorbeeld in overmaat 
is. De concentratie van een oplossing, uitgedrukt in mol per liter, wordt de 
molariteit van de oplossing genoemd.

[A] = molariteit van deeltje A in mol per liter (mol.L-1) of in millimol per milliliter 
(mmol.mL-1).

De molariteit kan eenvoudig worden uitgerekend door het aantal mol, n,
te delen door het volume, V, uitgedrukt in liters.

A =
𝑛

𝑉



§3.4 Gehaltes

Molariteit

De eenheid mol per liter (mol.L-1) kan worden vervangen door de eenheid M, 
molair.

1 M = 1 mol.L-1

Omdat zouten in oplossing uit elkaar vallen in ionen, is het aantal mol stof dat 
is opgelost per liter oplossing niet altijd gelijk aan de molariteit van de ionen in 
de oplossing. Hoe groot die dan wel is, is af te leiden uit de zoutformule.

Zo bestaat 1 mol Pb(NO3)2 uit 1 mol Pb2+-ionen en 2 mol NO3
--ionen. In een 

oplossing van lood(II)nitraat is de molariteit van de nitraationen dus altijd twee 
keer zo hoog als de molariteit van de lood(II)ionen.
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§3.4 Gehaltes

Percentage, ppm en ppb

Een gehalte is ook uit te drukken in het aantal delen dat de stof uitmaakt van 
het geheel. Wanneer het om honderdste delen gaat, spreekt men van een 
percentage.

Wanneer het gehalte erg laag is, drukt men het uit in miljoenste of zelfs 
miljardste delen. Deze worden aangeduid als parts per million, ppm, of parts
per billion, ppb. De formules waarmee het percentage, ppm en ppb berekend 
worden, lijken erg op elkaar. 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 % =
𝑚𝑑𝑒𝑒𝑙

𝑚𝑔𝑒ℎ𝑒𝑒𝑙
× 100% 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 % =

𝑉𝑑𝑒𝑒𝑙
𝑉𝑔𝑒ℎ𝑒𝑒𝑙

× 100%

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑝𝑚 =
𝑚𝑑𝑒𝑒𝑙

𝑚𝑔𝑒ℎ𝑒𝑒𝑙
× 106 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑝𝑚 =

𝑉𝑑𝑒𝑒𝑙
𝑉𝑔𝑒ℎ𝑒𝑒𝑙

× 106

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑝𝑏 =
𝑚𝑑𝑒𝑒𝑙

𝑚𝑔𝑒ℎ𝑒𝑒𝑙
× 109 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑝𝑏 =

𝑉𝑑𝑒𝑒𝑙
𝑉𝑔𝑒ℎ𝑒𝑒𝑙

× 109



§3.4 Gehaltes

Percentage, ppm en ppb

Vaak wordt ook de MAC-waarde (maximale aanvaardbare concentratie) 
gebruikt. De MAC-waarde geeft het aantal mg per m3 lucht aan.



§3.4 Gehaltes

Verdunningsfactor

In laboratoria waar vaak dezelfde oplossing wordt gebruikt, is meestal een 
geconcentreerde voorraadoplossing aanwezig. Er hoeft dan minder vaak vaste 
stof afgewogen en opgelost te worden.

Om de werkvoorraad aan te vullen, wordt een deel van de voorraadoplossing 
verdund. Wanneer de voorraadoplossing 10x zo geconcentreerd is als de 
werkvoorraad, moet hiervoor één deel voorraadoplossing gemengd worden 
met negen delen water. De verdunningsfactor is dan 10. 

Je kunt de verdunningsfactor als volgt uitrekenen:

Verdunningsfactor = 
𝑐𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛

𝑐𝑒𝑖𝑛𝑑
=

𝑉𝑒𝑖𝑛𝑑

𝑉𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛
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§3.4 Gehaltes

Onthoud!

• Molariteit geeft het aantal mol per liter oplossing.

• Gehaltes kun je uitdrukken in procenten, ppm en ppb.

• De MAC-waarde geeft de maximaal aanvaardbare concentratie in milligram 
per kubieke meter lucht.



§3.5 Bijzondere zouten

Natriumchloride is een overzichtelijk zout: twee typen ionen die één-op-één 
voorkomen. Vaak is de bouw van een zout net wat ingewikkelder. Van een zout 
waarin de ionen voorkomen in een verhouding 2 : 3 is het ionrooster al amper te 
tekenen, laat staan wanneer er per zoutformule tien watermoleculen in het 
rooster voorkomen.

Groene grossulaar: Ca3Al2(SiO4)3



§3.5 Bijzondere zouten

Hydraten

Soms worden tijdens het kristalliseren van een zout watermoleculen 
ingebouwd in het kristalrooster. Dit gebeurt niet zomaar op willekeurige 
plaatsen, maar volgens een vast patroon.

Dit water heet kristalwater. Een zout waarin zich kristalwater bevindt, is een 
hydraat. Het overeenkomstige zout zonder kristalwater wordt het anhydraat
genoemd.

Omdat de watermoleculen in het kristalrooster zijn ingebouwd, geldt een 
hydraat als een zuivere stof en niet als een mengsel van een zout en water. In 
de formule en de naam van een hydraat wordt het aantal watermoleculen dat 
is ingebouwd als volgt weergegeven:

Na2SO4∙10 H2O is de formule van natriumsulfaatdecahydraat.



§3.5 Bijzondere zouten

Hydraten

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, vormen hydraten vaak 
heel sterke materialen die niet oplossen in water. Gips is bijvoorbeeld een 
hydraat. In de gipskamer van de eerste hulp wordt CaSO4∙½ H2O met een juiste 
hoeveelheid water gemend. Tijdens het uitharden neemt het gips drie 
watermoleculen per twee zoutformules op: 

2 CaSO4∙½ H2O (s) + 3 H2O (l) → 2 CaSO4∙2 H2O (s)

Koper(II)sulfaat komt als anhydraat en als pentahydraat voor. Omdat 
koper(II)ionen blauw kleuren zodra ze gehydrateerd worden, is koper(II)sulfaat 
wit van kleur en koper(II)sulfaatpentahydraat blauw.

Wit kopersulfaat wordt om deze reden gebruikt als reagens voor water.



§3.5 Bijzondere zouten

Hydraten
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§3.5 Bijzondere zouten

Dubbelzouten

Wanneer er meer dan twee ionsoorten aanwezig zijn tijdens de kristallisatie, 
kan het voorkomen dat er een regelmatig opgebouwd rooster ontstaat waarin 
drie verschillende ionsoorten aanwezig zijn.

Het zout dat zo ontstaat, heet een dubbelzout. Veel natuurlijke mineralen 
kennen een dergelijke opbouw (met soms zelfs vier of meer ionsoorten), maar 
er zijn ook dubbelzouten die gebruikt wordt bij chemische analysemethoden of 
in de geneeskunde.



§3.5 Bijzondere zouten

Dubbelzouten

Dolomiet – CaMg(CO3)2



§3.5 Bijzondere zouten

Dubbelzouten

Aluin –AlK(SO4)2 ∙ 12 H2O



§3.5 Bijzondere zouten

Dubbelzouten

Enargiet – Cu3AsS4



§3.5 Bijzondere zouten

Dubbelzouten

Mohr’s zout – (NH4)2Fe(SO4)2 · 6 H2O



§3.5 Bijzondere zouten

Bijzondere negatieve ionen

Er bestaat een groep negatief geladen ionen waarvan je het bestaan op het 
eerste gezicht niet zou verwachten. In deze negatieve ionen bevindt zich een 
metaalatoom dat covalent gebonden is aan een aantal zuurstofatomen. Het 
metaalatoom gedraagt zich in deze ionen dus als een niet-metaal.

Als je er niet op bedacht bent, kunnen deze ionen nogal wat verwarring 
opleveren, maar aan de naam van het zout valt de ionsamenstelling altijd 
eenvoudig af te lezen:

• Kaliumpermanganaat, KMnO4, bestaat uit kaliumionen (K+) en 
permanganaationen (MnO4

-);

• IJzer(II)chromaat, FeCrO4, bestaat uit ijzer(II)ionen (Fe2+) en chromaationen 
(CrO4

2-).

tabel 66B
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§3.5 Bijzondere zouten

https://www.youtube.com/watch?v=HeiMfLmJtzk

Cueva de los Cristales in Naica, Mexico

https://www.youtube.com/watch?v=HeiMfLmJtzk


§3.5 Bijzondere zouten

Onthoud!

• Een hydraat is een zout met water ingebouwd in het kristalrooster.

• Dubbelzouten bevatten drie of meer verschillende ionsoorten.

• Wit kopersulfaat is een reagens op water.



§3.6 Zeep en hard water

Onder de douche even lekker je haar wassen met zout. Raar? Welnee, iedereen 
doet het. Zepen en detergenten zijn bijzondere zouten en verdienen daarom een 
eigen paragraaf.



§3.6 Zeep en hard water

Zeep

Op het eerste gezicht zou je zeep misschien niet als zout herkennen. Zeep is 
niet bros, het schuimt wanneer het in contact komt met water en voelt wat 
vettig aan.

Al deze eigenschappen worden veroorzaakt door het speciale negatieve ion in 
zeep. Dit ion bestaat uit een lange hydrofobe staart met een negatief geladen 
hydrofiele kop.

De waswerking van zeep wordt veroorzaakt door de bijzondere bouw en 
eigenschap van het negatieve ion.



§3.6 Zeep en hard water

Oppervlaktespanning

Door de sterke waterstofbruggen in water plakt water normaal gesproken liever 
aan zichzelf dan aan het te reinigen oppervlak. Zonder zeep blijft water in 
druppels op je huid staan.

Zeepionen dringen zich tussen de watermoleculen aan het oppervlak en 
verlagen zo de oppervlaktespanning van water. Dezelfde hoeveelheid water 
bereikt nu een veel groter oppervlak. Zeep zorgt er dus in feite voor dat water 
beter nat maakt.



§3.6 Zeep en hard water

Vorming van micellen

Voor wateroplosbaar vuil is het verlagen van de oppervlaktespanning 
voldoende om het vuil goed te laten verdwijnen. Zeep verwijdert echter ook 
niet-wateroplosbaar vuil, zoals olie en vet.

Dit kan doordat zeep micellen vormt. Zeepionen vormen in water een bolletje 
door alle hydrofobe staarten naar binnen te steken en de hydrofiele koppen 
naar het water te richten. De micel is daardoor goed oplosbaar.

In de micel heerst een hydrofobe omgeving. Wanneer zeep, water en vet met 
elkaar gemengd worden, vormen zich micellen rond de vetdeeltjes. Deze 
deeltjes zweven in het water en laten zich gemakkelijk wegspoelen. Zeep werkt 
dus als een emulgator, die van twee niet-mengbare vloeistoffen een stabiele 
emulsie maakt.



§3.6 Zeep en hard water

Vorming van micellen



§3.6 Zeep en hard water

Kalkzeep

Een nadeel van natuurlijke zepen is dat ze een neerslag vormen met calcium-
en magnesiumionen. De vorming van dit kalkzeep kan de waswerking van zeep 
voor een groot gedeelte tenietdoen. 

Wanneer de calcium- en/of magnesiumconcentratie in het leidingwater hoog 
is, is sprake van hard water. De hardheid van water wordt uitgedrukt in Duitse 
hardheidsgraden, °D of DH. 1 °D komt overeen met 7,1 mg Ca2+ per liter water.

En al zijn in de meeste wasmiddelen de natuurlijke zepen allang vervangen 
door synthetische varianten die geen kalkzeep vormen, nog steeds wordt in 
gebieden met een hoge waterdichtheid een hogere dosering zeep aanbevolen.



§3.6 Zeep en hard water

Onthoud!

• Een zeep verlaagt de oppervlaktespanning van water.

• Een zeep vormt micellen in water.

• Hard water veroorzaakt een neerslag van kalkzeep.

• De hardheid van water wordt uitgedrukt in DH of °D.


