
SEPTEMBERCURSUS

CHEMIE

HOOFDSTUK 4: CHEMISCHE FUNCTIES



OVERZICHT VAN 

DE ANORGANISCHE VERBINDINGSKLASSEN

1. De zuren

2. De basen

3. De zouten

4. De oxiden
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ZUREN

Zuren bevatten waterstof en vormen in water vrije H+-ionen

Er bestaan twee soorten zuren:

1. Binaire zuren HnX met  X = niet-metaal

2. Ternaire zuren HnXOm met  X = niet-metaal

Voorbeelden

HCl  H+ +   Cl-

HNO3  H+ +   NO3
-

H2SO4  2 H+ +   SO4
2-

Tot welke soort behoren bovenstaande zuren?
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ZUREN
Eigenschappen en toepassingen in bouw

• Reageren met indicatoren bepaalde kleur kunnen zo gedetecteerd worden

• Tasten sommige metalen aan (i.e. reageren ermee)

lakmoes fenolftaleïne

Mg   +   2 HCl  MgCl2 +   H2
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ZUREN

Eigenschappen en toepassingen in bouw

• HCl tast cementverbindingen aanmortelresten verwijderen

• Zuren tasten CaCO3 (o.a. in marmer en kalkzandsteen) aan
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BASEN

Basen bevatten meestal hydroxide-ion(en) of OH--ion(en) en vormen in water vrije
OH--ionen

Voorbeelden

NaOH  Na+ +  OH-

KOH   K+ +  OH-

NH3 +  H2O   NH4
+ +  OH-

(opm.: NH3 bevat geen OH-, 

maar maakt dit wel vrij in water)
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BASEN

Eigenschappen en toepassingen in bouw

• Reageren met indicatoren bepaalde kleur kunnen zo gedetecteerd worden

• Lossen vetten op  zepen

• Logen van hout

lakmoes fenolftaleïne
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ZOUTEN

Bij zouten worden de waterstofatomen van de zuren vervangen door een metaal.

Voorbeelden

NaCl

K2SO4

Vorming van zouten

zuur + base    zout + H2O

HCl + NaOH  NaCl + H2O

zuur + metaal  zout + H2

2 HCl + Zn  ZnCl2 + H2

Toepassingen in de bouw

• Gips = CaSO4 of calciumsulfaat

• Hoofdbestanddeel van marmer en kalkzandsteen = CaCO3 of calciumcarbonaat
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OXIDEN

Oxiden zijn binaire zuurstofverbindingen

Binair = twee atoomsoorten, waarvan één dus O

Voorbeelden

CaO: calciumoxide (ongebluste kalk)

CO2: koolstofdioxide

CO: koolstofmonoxide

Eigenschappen

Metaaloxiden + water  base

Voorbeeld: “blussen” van ongebluste kalk

CaO + H2O  Ca(OH)2

Niet-metaaloxiden + water  zuur

Voorbeeld: SO2 ...  H2SO4 (zure regen)
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HOOFDSTUK 4: OEFENINGEN

1. Waar of niet waar?

1. Zuren kunnen metalen aantasten.

2. Zuren reageren met vetten tot zepen.

3. Een zout kan met een zuur reageren tot een base.

4. Metaaloxiden vormen samen met water basen; dit komt doordat metaalionen

positief geladen zijn en de hydroxide-groep van een base negatief geladen.

2. Schrijf de reactie tussen diwaterstofsulfaat en calciumhydroxide.
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Zure regen (met o.a. H2SO4) is nefast voor gebouwen 

en beelden uit kalksteen zoals marmer, mergel, … .

Calciumcarbonaat (kalksteen) wordt door het H2SO4 omgezet in gips en 

koolstofdioxide en water. 

Het gevormde gips is veel zachter en wordt met het water weggespoeld.

Zoek de juiste reactievergelijking uit de tekst.

ZURE REGEN
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