
Calcium in melk 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kan je de aanwezigheid van calcium in melk bewijzen aan de hand van 

ammoniumoxalaat? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

 Neerslagreactie 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

 Proefbuis  
Stoffen: 

 Volle melk (wei) 

 Ammoniumoxalaatoplossing 10% 

 

c. Bereiding oplossingen 

Bereiding van azijnzuur 1M 

1. Neem 29 ml onverdunde azijnzuur.  

2. Doe deze hoeveelheid azijnzuur in een maatkolf van 500ml.  

3. Vul de maatkolf verder aan met water. 

Scheiding van eiwit en wei 

1. Breng in een bekerglas van 100ml 20ml volle melk en 80 ml water.  

2. Voeg druppelsgewijs en terwijl al roerend verdunde azijnzuur (c = 1mol/l) toe tot 

dikke vlokken in het staal ontstaan (20-25 druppels).  

3. Filtreer het mengsel over een papierfilter.  

Na toevoeging van azijnzuur ontstaan witte vlokken. Na filtratie over  

de papieren filter is het staal klaar.  

 

Bereiding ammoniumoxalaatoplossing 

1. Weeg 10g ammoniumoxalaat af met de balans.  
2. Doe deze hoeveelheid ammoniumoxalaat in een maatkolf van 100ml.  
3. Vul de maatkolf aan met gedestilleerd water 

 

d. Opstelling (foto) 



 
 

e. Veiligheid 

i. Etiketten 

 
 

ii. H/P zinnen 

Ammoniumoxalaat: H312-302, P302 + P352-312  

 

iii. WGK code 

Ammoniumoxalaat: 1, licht vervuilend 

 

iv. COS brochure 

Ammoniumoxalaat: 

 

 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

1. Breng in 5 ml wei 20 druppels ammoniumoxalaatoplossing.  
2. Meng. 

 

b. Waarneming (+ foto’s) 



        
Er ontstaan witte, fijne kristallen welke na een incubatie duidelijker worden. 

 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

Ca2+

(aq) +C2O4

2-

...(aq) ®CaC2O4...(s)
 ̄

 

b. Besluit 

De calciumionen zitten in de wei van volle melk. We kunnen ze aantonen aan de hand van 

een neerslagreactie met een ammoniumoxalaatoplossing. 

 
Een dosering van het calcium kan eventueel gebeuren door een complextitratie met EDTA, 

eventueel door een terug titratie van de overmaat oxalaat en dit door een redoxtitratie 

met KMnO4. 

Een andere mogelijkheid is via een ionselectieve Ca-elektrode. 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

LP Chemie 2e gr ASO VVKSO(studierichtingen met component wetenschappen) 

5.2.3.1 - B70 Aan de hand van experimentele waarnemingen een chemische reactie 

classificeren als neerslag-, gasontwikkelings- of neutralisatiereactie. 

5.2.3.2 - B71 Uit een oplosbaarheidstabel afleiden of het samenbrengen van 

ionencombinaties al dan niet leidt tot de vorming van een oplosbare stof. 

                B72 Voorbeelden van neerslag- en gasontwikkelingsreacties interpreteren als een  

                ionenuitwisseling waarbij een slecht oplosbare stof wordt gevormd. 

LP Chemie 2e gr ASO VVKSO (studierichtingen zonder component wetenschappen) 

5.2.3.1 - B45 Classificatie van reacties - Aan de hand van waarnemingen een chemische 

reactie classificeren als neerslag-, gasontwikkelings- of neutralisatiereactie. 



5.2.3.2 - B46 Uit een oplosbaarheidstabel afleiden of het samenbrengen van 

ionencombinaties al dan niet leidt tot de vorming van een oplosbare stof.  

                B47 Voorbeelden van neerslag- en gasontwikkelingsreacties interpreteren als een  

                ionenuitwisseling waarbij een slecht oplosbare stof wordt gevormd. 

LP Chemie 2e gr TSO VVKSO Techniek-wetenschappen; biotechnische wetenschappen 

5.2.3.1 - B63 Aan de hand van experimentele waarnemingen een chemische reactie 

classificeren als neerslag-, gasontwikkelings- of neutralisatiereactie. 

5.2.3.2 - B64 Uit een oplosbaarheidstabel afleiden of het samenbrengen van 

ionencombinaties al dan niet leidt tot de vorming van een oplosbare stof.  

               B65 Voorbeelden van neerslag- en gasontwikkelingsreacties interpreteren als een  

               ionenuitwisseling waarbij een slecht oplosbare stof wordt gevormd. 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

http://www.chemieleerkracht.be/experimenten/7%20Anorganische%20stoffen/7.1.%20Pr

oeven/identificatietesten%20van%20anorganische%20verbindingen/Kwalitatiefonderzoek

%20van%20melk.pdf 

Aulis Verlag Deubner & CoKGKöln, Naturwissenschaften, Einfache schulversuche zur 
Lebensmittel-chemie, P89, 2000 

https://www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/agnespockelslab/download/milch/milch-

calcium.pdf 

 

ii. Film  

 

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Indien je de proefbuis tegen een gekleurde achtergrond houdt, zullen de kristallen beter 

zichtbaar zijn. 

Voer deze proef ook eens uit met een calciumchloride-oplossing of water in de plaats van 

volle melk(wei). Eventueel kan je de drie stoffen naast elkaar plaatsen en kijken welke 

verschillende reacties gebeuren.  
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