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§2.1 Soorten mengsels

Je leert:

• Verschillende soorten mengsels kennen.

Op het water en land ligt een deken van 
mist. Mist is een mengsel van kleine 
waterdruppeltjes en lucht. Al die 
zwevende waterdruppeltjes benemen het 
zicht.



§2.1 Soorten mengsels

Oplossingen en suspensies

Een mengsel bestaat uit twee of meer stoffen. Voorbeelden van mengsels met 
een vloeistof zijn thee en sinaasappelsap. Thee is een oplossing. Een oplossing 
is een helder mengsel van een stof in een vloeistof. In een oplossing is de 
opgeloste stof zo fijn verdeeld dat de vloeistof helder en doorzichtig is. Andere 
voorbeelden van oplossingen zijn: drinkwater, cola, appelsap en brandspiritus.



§2.1 Soorten mengsels

Oplossingen en suspensies

Sinaasappelsap is een suspensie. Een suspensie is een troebel mengsel van een 
vaste stof in een vloeistof. Door een suspensie kun je niet heen kijken, de 
deeltjes in de vloeistof zijn te groot om het licht door te laten. Vaak zijn de 
deeltjes zo groot dat ze naar de bodem zakken. Daarom moet je sinaasappelsap 
schudden voor het gebruik. Andere voorbeelden van suspensies zijn: 
modderwater en vloeibaar schuurmiddel.

Thee is een geelgekleurde oplossing en
suikerwater is een kleurloze oplossing. Een
suspensie is nooit kleurloos, maar altijd
gekleurd of wit.



§2.1 Soorten mengsels

Emulsies

Niet elke troebele vloeistof is een suspensie. In fritessaus is vloeibaar vet met 
water gemend. Vet mengt pas met water als je een hulpstof gebruikt, een 
emulgator. De waterdeeltjes in het vet zijn zo groot dat de vloeistof net als bij 
een suspensie troebel is. Een troebel mengsel van twee vloeistoffen heet een 
emulsie.



§2.1 Soorten mengsels

Emulsies

Zonder emulgator zal een emulsie weer snel ontmengen. Door verschil in 
dichtheid zie je dan de twee vloeistoffen boven elkaar, er vormt zich dan een 
tweelagensysteem.



§2.1 Soorten mengsels

Andere mengsels

Bij een suspensie en een emulsie is er sprake van mengsels waarbij stoffen niet 
tot in de kleinste deeltjes zijn gemengd, waardoor de mengsels troebel zijn. 
Andere voorbeelden van mengsels waar je niet doorheen kunt kijken zijn:

• rook, een mengsel van een vaste stof in een gas.

• schuim, een mengsel van een gas in een vloeistof.

• nevel, een mengsel van een vloeistof in een gas.



§2.1 Soorten mengsels

Je kunt nu:

• Uitleggen wat een oplossing en een suspensie is;

• Uitleggen wat een emulsie is en de functie van een emulgator beschrijven;

• De mengsels nevel, rook en schuim beschrijven en van elk een voorbeeld 
geven.



§2.2 Scheiden van mengsels

Je leert:

• Een mengsel te scheiden in zijn componenten door gebruik te maken van 
verschil in oplosbaarheid en verschil in deeltjesgrootte;

• Dat een scheiding nooit helemaal volledig is.

Water drinken uit een rivier of sloot is 
ongezond. In ontwikkelingslanden is 
meestal geen schoon drinkwater 
beschikbaar. Door gebruik te maken van 
een speciaal filter kun je het water wel 
drinken. Kan het filter alle stoffen 
tegenhouden?



§2.2 Scheiden van mengsels

Scheiden door verschil in stofeigenschappen

Slootwater is een mengsel waar je zuiver water uit kunt halen. Het uit elkaar 
halen van de stoffen in een mengsel heet scheiden. Hierbij veranderen de 
stoffen niet en ook de stofeigenschappen blijven gelijk.

De stoffen waaruit een mengsel bestaat, verschillen in een aantal 
stofeigenschappen. Van deze verschillen maak je gebruik als je een mengsel 
gaat scheiden. Je leert in deze paragraaf vier scheidingsmethoden kennen: 
bezinken, centrifugeren, filtreren en extraheren.



§2.2 Scheiden van mengsels

Bezinken en centrifugeren

Een suspensie en een emulsie zijn troebele mengsels. Na verloop van tijd 
scheiden deze mengsels vanzelf. In een suspensie en emulsie zakt de stof met 
de grootste dichtheid op den duur naar de bodem. Dat noem je bezinken.



§2.2 Scheiden van mengsels

Bezinken en centrifugeren

De scheidingsmethode bezinken berust op verschil in dichtheid. Bezinken kan 
lang duren. Om het bezinken te versnellen, kun je het mengsel centrifugeren. 
Het mengsel draait daarbij met zeer grote snelheid rond in een centrifuge.

De suspensie of emulsie die je wilt scheiden, wordt in een centrifugebuisje 
gestopt. Het buisje draait rond met de opening naar het midden gericht.

De stof in het mengsel met de grootste
dichtheid wordt naar de onderkant van de
buis geslingerd. De lichtere stof komt boven
drijven. Ook de scheidingsmethode
centrifugeren berust op verschil in dichtheid.
Door de vloeistof van het bezinksel af te gieten
krijg je beide stoffen gescheiden.



§2.2 Scheiden van mengsels

Filtreren

Je kunt aarde ook uit water halen door gebruik
te maken van het verschil in deeltjesgrootte.
Omdat de korreltjes in de aarde veel groter zijn
dan de deeltjes waar water uit bestaat, kun je
met een filter de aarde uit het mengsel zeven.

Als je de suspensie door een filter giet, blijft de
aarde achter op het filter en het water loopt
door het filter heen. Deze methode heet
filtreren. De vaste stof die achter blijft op het
filter heet residu, de stof die door het filter
loop heet filtraat.



§2.2 Scheiden van mengsels

Extraheren

Om zout uit zand van het strand te halen, maak je gebruik van de 
scheidingsmethode extraheren. Bij extraheren voeg je aan het mengsel een 
oplosmiddel toe, het extractiemiddel. Hierin lost één stof van het mengsel wel 
op en de andere niet. Om zout uit zand te halen voeg je water aan het mengsel 
toe. Het zout lost op en het zand niet.

Om daarna het zand nog te scheiden van het zoute water,
gebruik je één van de eerder genoemde scheidingsmethoden.

Welke?



§2.2 Scheiden van mengsels

Rendement

Bij een scheiding van zand en zout, zit er 5 g zout in 100 g mengsel. Na het 
extraheren blijkt er slechts 4,5 g zout uit het zand te zijn gehaald. Dat komt 
omdat in het filter nat zand zit. De vloeistof die aan het zand kleeft, is zout 
water. Als je het zand droogt, blijft er nog steeds zout in het zand achter.

De scheiding van zand is niet volledig verlopen. De praktische opbrengst is 
maar 4,5 g zout, terwijl 5 g theoretisch mogelijk is. Dit is 90 % van de maximale 
hoeveelheid. Het rendement van de scheiding is hier 90 %. Het rendement 
kunt je berekenen met de formule:

Rendement = (praktische opbrengst : theoretische opbrengst) x 100 %

Scheiden gaat nooit volledig.



§2.2 Scheiden van mengsels

Je kunt nu:

• Uitleggen dat je een mengsel kunt scheiden in zuivere stoffen door gebruik te 
maken van een verschil in dichtheid, oplosbaarheid en deeltjesgrootte;

• De scheidingsmethoden bezinken, centrifugeren, filtreren en extraheren 
toelichten en toepassen;

• Het begrip rendement toelichten en ermee rekenen.



§2.3 Indampen en destilleren

Je leert:

• Dat een mengsel kan worden gescheiden door gebruik te maken van het 
verschil in kookpunt van de stoffen in het mengsel.

Aardolie is een mengsel van zeer veel 
stoffen. In deze raffinaderij worden ze 
gescheiden in bruikbare producten zoals 
de benzine voor je scooter. Bij deze 
scheiding wordt gebruikgemaakt van het 
verschil in kookpunt van de verschillende 
componenten in aardolie.



§2.3 Indampen en destilleren

Indampen

In Sicilië pompen ze zout zeewater in bassins. Door de hitte van de zon 
verdampt het water en het zout blijft in de bekkens achter. Als je op deze 
manier een opgeloste vaste stof uit een vloeistof haalt, gebruik je een 
scheidingsmethode die indampen of droogdampen heet.

Bij filtreren haal je de vaste stof uit een suspensie, met indampen krijg je de 
opgeloste stof uit een oplossing. Omdat het kookpunt van de vloeistof veel 
lager is dan het kookpunt van de vaste stof, zal alleen de vloeistof verdampen. 
Indampen berust op verschil in kookpunt.



§2.3 Indampen en destilleren

Indampen



§2.3 Indampen en destilleren

Oplosbaarheid en temperatuur

Suiker lost goed op in water, krijt lost niet op in water. De oplosbaarheid van 
een stof is het aantal gram stof dat in 1 L vloeistof maximaal kan oplossen. Een 
oplossing waarin de maximale hoeveelheid stof is opgelost, noem je een 
verzadigde oplossing. Is er minder opgelost, dan spreek je van een 
onverzadigde oplossing. 

Als je een onverzadigde oplossing indampt, zal het gehalte van de opgeloste 
stof steeds groter worden, omdat de hoeveelheid vloeistof afneemt. Op het 
moment dat de oplossing verzadigd is en je doorgaat met indampen, begint er 
vaste stof te ontstaan.



§2.3 Indampen en destilleren

Oplosbaarheid en temperatuur

Niet alleen vaste stoffen en vloeistoffen,
maar ook gassen lossen op in water. De
oplosbaarheid van vaste stoffen neemt
toe als de temperatuur stijgt en de
oplosbaarheid van gassen wordt juist
kleiner als de temperatuur stijgt.

Vissen halen de opgeloste zuurstof met
hun kieuwen uit het water. Als in de
zomer de temperatuur in de sloten en
rivieren te hoog wordt, neemt de
oplosbaarheid van zuurstof in het water
af. De vissen kunnen dan te weinig
zuurstof binnenkrijgen en moeten af en
toe letterlijk boven water zuurstof happen.



§2.3 Indampen en destilleren

Destilleren

Wijn is een mengsel van voornamelijk water en alcohol. Deze stoffen hebben 
verschillende kookpunten. Als je wijn verhit, kookt de vloeistof met het laagste 
kookpunt (alcohol) het eerst.

De warme alcoholdamp leid je door een koeler, waarbij de stof condenseert. De 
gecondenseerde alcohol is nu gescheiden van de rest van de wijn. Het 
verdampen gevolgd door condenseren noem je destilleren.

Het deel van het mengsel dat niet verdampt, noem je het residu. De 
opgevangen vloeistof heet het destillaat.



§2.3 Indampen en destilleren

Destilleren

Als je wijn destilleert, krijg je nooit alle stoffen zuiver gescheiden. Tijdens het 
destilleren van de laagst kokende stof blijft de temperatuur constant. Pas als 
deze stof uit het mengsel is verdwenen, loopt de temperatuur verder op tot het 
kookpunt van de volgende stof is bereikt.

Deze ideale situatie doet zich echter alleen voor als de verschillende 
vloeistoffen kookpunten hebben die vrij ver uit elkaar liggen. Bij wijn is dat niet 
zo. Tijdens de destillatie condenseert steeds een mengsel van alcohol en water. 
Het destillaat is dus ook geen zuivere stof, maar een mengsel.



§2.3 Indampen en destilleren

Destilleren



§2.3 Indampen en destilleren

Je kunt nu:

• De scheidingsmethoden indampen en destilleren toepassen;

• Uitleggen dat de oplosbaarheid van gassen en vaste stoffen afhankelijk is van 
de temperatuur;

• Een destillatieopstelling tekenen;

• Aangeven welke faseveranderingen tijdens een destillatie optreden en waar 
dat gebeurt.



§2.4 Rekenen aan oplossingen

Je leert:

• Verschillende soorten berekeningen uitvoeren.

Archimedes kreeg de opdracht om te 
bepalen of een kroon werkelijk van goud 
was. De massa kon hij wel bepalen, maar 
het volume niet. Hij mocht de kroon niet 
omsmelten. In het bad kreeg hij 
plotseling het inzicht hoe hij het volume 
van de kroon kon bepalen: eureka!



§2.4 Rekenen aan oplossingen

Dichtheid

Toen Archimedes de opdracht met de kroon kreeg, wist hij al dat hij de 
dichtheid van de kroon moest bepalen om te weten of hij van goud was. Maar 
het volume was het probleem. Dichtheid is een stofeigenschap. Door de 
dichtheid van een voorwerp te bepalen en die te vergelijken met waarden uit 
een tabellenboek, kun je controleren van welke stof het voorwerp is gemaakt.

Zie het volgende rekenvoorbeeld.



§2.4 Rekenen aan oplossingen



§2.4 Rekenen aan oplossingen

Oplosbaarheid

De oplosbaarheid is het aantal gram dat maximaal in 1 L oplossing kan zitten. 
De oplosbaarheid kun je ook aangeven met het maximaal aantal gram stof dat 
in 1 kg oplosmiddel kan oplossen. De eenheden zijn dus g/L of g/kg.

Meestal zijn oplossingen niet verzadigd. Het gehalte aan
opgeloste stof is dan lager dan de maximale hoeveelheid.
Zo is het zoutgehalte in zee 35 g/L, terwijl de oplos-
baarheid 359 g/L is.

Zie het volgende rekenvoorbeeld.



§2.4 Rekenen aan oplossingen



§2.4 Rekenen aan oplossingen

Percentage

Gehaltes van mengsels worden vaak in een percentage aangegeven. Het 
volumepercentage is het aantal milliliter stof per 100 mL mengsel. Het 
massapercentage is het aantal gram stof per 100 g mengsel.

Op etiketten staan gehaltes van de bestanddelen ook vaak gegeven in gram per 
100 mL. Ook is aangegeven hoeveel je binnenkrijgt per glas (portie).

Zie het volgende rekenvoorbeeld.



§2.4 Rekenen aan oplossingen



§2.4 Rekenen aan oplossingen

Je kunt nu:

• Berekeningen met dichtheid uitvoeren;

• Berekeningen uitvoeren met betrekking tot de oplosbaarheid van gassen en 
vaste stoffen;

• Berekeningen met massa- en volumeprocent uitvoeren.


