Pap, waarom
stinkt het altijd
zo in het
zwembad?

Wat heb je nodig?
water
zout
eetlepel
glas
stukje karton
2 potloden, allebei aan twee
kanten geslepen
platte batterij (9 V)
2 stukjes elektriciteitsdraad
waar het koper uitsteekt.
Wat moet je doen?
1) Vul het glas met water.
Doe 1 eetlepel zout in het water.
2) Roer goed.
3) Prik de potloden door het
karton heen.

4) Zet het karton met de
potloden erdoorheen op het
glas. De potloodpunten moeten
in het water steken.
5) Verbind de koperen uiteinden
van de elektriciteitsdraden
met de polen van de batterij én
met de potloodpunten, die
boven het glas uitsteken.
Wacht 4 minuten. Wat zie je
gebeuren?
6) Maak de batterij los. Til het
karton een stukje op en ruik.

Chloor maakt alle
bacteriën, die in het
water zitten, dood.

Waarom zit
er chloor in?

Hoe maken
ze dat
chloor dan?

Dus chloor
zorgt dat we
niet ziek
worden?

Maar zout is
toch niet giftig?
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Als het niet
teveel is, wel.
In grote
hoeveelheden
is het giftig.

Nee en dat is juist zo verwonderlijk. Chemici
maken chloor uit zout met een chemische reactie.
In zout zit dus wel chloor, maar niet op dezelfde
manier als in chloorgas.

Uit zout!

Wil je meer proefjes met water
doen, zelf een batterij maken
of weten wat er gebeurt?
Kijk dan op www.C3.nl/kids
onder Proefjes.
.

Wist je dat chloorgas
behalve voor waterzuivering
ook veel gebruikt wordt in
de industrie? Bijvoorbeeld
bij het maken van medicijnen,
verven en kunststoffen voor
kogelwerende vesten en
harde helmen. Het zit ook in
telefoons, computers, auto’s
en vliegtuigen.

Je ruikt het
chloor dat in
het zwembadwater zit.
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Vul in iedere rij, iedere
kolom en ieder dik omlijnd
gebied alle letters van het
woord DUIKEN 1 keer in.
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Oplossing
puzzel:
ukneid
edinku
ineudk
kudien
nekdui
diukne

