
 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie maken een reis naar Mars en moeten hiervoor zelf een 

ruimtecapsule ontwikkelen om afval te verwerken en water te 

zuiveren. Misschien kan onderstaand proefje jullie hierbij helpen.  

   

 

- Hoe kan je een mengsel van water, zand en kopersulfaat filtreren?   

 

Materiaal dat je ter beschikking krijgt: 

- filtreerpapier                                            - water 

- 2 erlenmeyers (250ml)                               - kopersulfaat  

- trechter                                                    - zuiver fijn zand  

 

Hypothese 

 

Ik denk dat 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Dit bundeltje dient als basis om zelf op onderzoek uit te  

gaan, en bestaat uit verschillende delen: 

- Onderzoeksvraag 

- Hypothese 

- Waarneming 

- Besluit 

 

 

 



 

Wat moet je doen?: 

1. Vouw het filtreerpapier zoals op de foto 

en zet het in de trechter.  

2. Plaats de trechter op een erlenmeyer. 

3. Neem enkele kristallen kopersulfaat en     

1 koffielepel zand en breng het in de 

andere erlenmeyer.  

4. Giet hierbij water tot de erlenmeyer voor 

ongeveer de helft gevuld is.   

5. Roer goed en giet alles in één beweging in de 

trechter met filtreerpapier.  

6. Bekijk het filtreerpapier en de vloeistof in de 

erlenmeyer.  

 

Waarneming: 

 In het filtreerpapier zie je …………………… 

………………………………………………………………………… 

 Uitzicht van de vloeistof in de erlenmeyer:  

……………………………………………………………………………  

 

Bespreking: 

 Wat door de filter loopt, noemt met het filtraat. 

Welke stoffen zitten er in het filtraat? 

………………………………………………………………………………………… 

 Wat op de filter blijft liggen, noemt men het 

residu.  

Welke stoffen zitten er in het residu? 

………………………………………………… 

 In het filtreerpapier zitten kleine openingen: de …………………………………… van 

het filtreerpapier.  

 Water- en kopersulfaatdeeltjes zijn kleiner / groter dan de poriën in het 

filtreerpapier.  

 Zandkorrels zijn kleiner / groter dan de poriën in het filtreerpapier.  



 Het filtraat bevat materiedeeltjes waarvan de afmetingen groter / kleiner 

zijn dan die van de poriën van de filter.  

 Het residu bevat materiedeeltjes waarvan de afmetingen groter / kleiner 

zijn dan die van de poriën van de filter.  

 Met een zeef kan klein korrelig materiaal afgescheiden worden van het 

grover materiaal van een vloeistof.  

 

 

Het ……………………………………………… dringt niet door het filtreerpapier. Het 

………………………………………… en het ……………………………………………………… dringen er wel 

door. Sommige mengsels kan je scheiden dor ……………………………………………… en 

sommige door ……………………………………………………… . 

 
 

 

 

                                          
 

 

              O Ja   O Neen 

 

Omdat:…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Enkele doordenkertjes voor de knappe bollen :  

Kan je twee soorten deeltjes met dezelfde grootte va, elkaar scheiden met 

een filtreerpapier? Ja / Neen  

Waarom? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welk verband is er tussen de afmetingen van de deeltjes van het residu en de 

afmetingen van de poriën? …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Was je hypothese juist? 


