
Samenstelling van melk 

 

1. Onderzoeksvraag 

Waaruit bestaat melk? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

 Mengsel: suspensie, emulsie 

 Scheidingstechnieken 

 Neerslagreacties  

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

 3 bekerglazen van 100ml 

 Proefbuizen 

 Proefbuizenrek 

 Maatcilinder van 100ml 

 Maatcilinder van 10ml 

 Grote trechter 

 Glazen staafje 

 Spatel 

 Houten klem 

 Pasteurpippetten 

 Glaswol 

 Vouwfilter 

 Bunsenbrander 

 UV-lamp 

 petrischaaltje 
Stoffen: 

 Volle melk 

 Verdunde anzijnzuur 1mol/l 

 Kopersulfaatoplossing 1% 

 Diethylether  

 Ethanol 99% 

 Fehlingoplossingen I en II 

 Zilvernitraatoplossing  0,1 mol/l 

 SudanIII-oplossing (0,1% in methanol) 

 Natriumdithioniet 

 Ammoniumoxalaatoplossing 5% 

 Ammoniummolybdaat oplossing 10% 

 

c. Bereiding oplossingen 



Bereiding van azijnzuur 1 mol/l 

1. Neem 29 ml onverdunde azijnzuur.  
2. Doe deze hoeveelheid azijnzuur in een maatkolf van 500ml.  
3. Vul de maatkolf verder aan met water. 

Bereiding van koprsulfaatoplossing 1% 

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

Bereiding van zilvernitraatoplossing 0,1 mol/l 

1. Weeg 1,7g zilvernitraat af met de balans.  
2. Doe deze hoeveelheid zilvernitraat in een maatkolf van 100ml.  
3. Vul de maatbeker verder aan met water.  

Bereiding van ammoniumoxalaatoplossing 5% 

1. Weeg 5g ammoniumoxalaat af met de balans.  
2. Doe deze hoeveelheid ammoniumoxalaat in een maatkolf van 100ml.  
3. Vul de maatkolf verder aan met water.  

Bereiding van ammoniummolybdaat 10%  

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

 

a. Opstelling (foto) 

 

 
 

 

d. Veiligheid 

i. Etiketten 

  

 



 

 

 
 

 
 

 

 

ii. H/P zinnen 

Ammoniummolybdaat: / 

Ammoniumoxalaat: H312-302, P302 + P352-312   

Azijnzuur: H315-319, P280.1 + P3 + P7-305 + P351 + P338   

Diethylether: H224-302-336-EUH019-EUH066, P210-240-403 + P235   

Ethanol: H225, P210   

Fehling’s reagens A: H411, P273   

Fehling’s reagens B: H314, P280-305 + P351 + P338-310   

Kopersulfaat: H302-319-315-410, P273-301 + P312-302 + P352-305 + P351 + P338  

Natriumdithioniet: H251-EUH031, P235 + P410   



Sudan III: / 

Zilvernitraat: H314-410, P273-280.1 + P3-301 + P330 + P331-305 + P351 + P338 

 

 

iii. WGK code 

Ammoniummolybdaat: 1, licht vervuilend 

Ammoniumoxalaat: 1, licht vervuilend 

Azijnzuur: 1, licht vervuilend 

Diethylether: 1, licht vervuilend 

Ethanol: 1, licht vervuilend 

Fehling’s reagens A: 1, licht vervuilend 

Fehling’s reagens B: 1, licht vervuilend 

Kopersulfaat: 2, vervuilend 

Natriumdithioniet: 1, licht vervuilend 

Sudan III: 3, zeer vervuilend 

Zilvernitraat: 3, zeer vervuilend 

 

 

iv. COS brochure 

Ammoniummolybdaat:  

 

Ammoniumoxalaat:  

 
Azijnzuur:  

 
Diethylether:  

 
Ethanol:  

 
Fehling’s reagens A:  

 
Fehling’s reagens B:  

 
Kopersulfaat:  

 
Natriumdithioniet:  

 
Sudan III:  



 
Zilvernitraat:  

 

 

2. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

1. Scheiding van melk in wei en eiwit 

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

 Voeg drupsgewijs verdunde azijnzuur gedurende het roeren toe zodat er 

dikke, witte vlokken ontstaan (ongeveer 20-25 druppels) 

 Filtreer het mengsel met behulp van de grote trechter die gevuld is met 

glaswol. 

 Filtreer het filtraat nog eens door een vouwfilter. 

 Behoud de bekomen filtraten en residu’s voor volgende delen. 

2. Onderzoek naar het filterresidu op eiwit 

 Neem een spatelpunt van het filterresidu ui deel 1. 

 Doe dit in een proefbuis. 

 Voeg 5 ml verdunde natriumhydroxide toe. 

 Schud (eventueel met behulp van parafilmpapier) 

 Drup met behulp van een pasteurpipet 10 druppels kopersulfaatoplossing 

in de reageerbuis met het reeds bekomen mengsel. 

 Schud het mengsel krachtig. 

3. Testen van de wei op vitamine B2 

 Doe wei in een pertrischaalje. 

 Leg het in een verduisterde ruimte onder de UV-lamp 

 Voeg een spatelpunt natriumdithioniet toe. 

 Schud krachtig. 

4. Bewijs de lactose in de eiwitvrije wei  

 Neem 2ml van de wei in een maatbeker (filtraat uit deel 1). 

 Voeg 2ml fehlingoplossing I en fehlingoplossing II toe. 

 Schud het mengsel. 

 Verhit het geheel enige tijd op de kookplaat.  

5. Bewijs de chloride-ionen in de eiwitvrije wei 

 Neem 5ml van de wei in een proefbuis (filtraat uit deel 1). 

 Voeg enkele druppels zilvernitraat toe. 

 Schud het mengsel. 

6. Bewijs de calcium-ionen in de eiwitvrije wei 

 Neem 5ml van de wei in een proefbuis (filtraat uit deel 1) 

 Voeg ongeveer 20 druppels ammoniumoxalaatoplossing toe. 



 Schud het mengsel. 

7. Bewijs de fosfaationen in de eiwitvrije wei 

 Neem 5ml van de wei in een maatbeker (filtraat uit deel 1) 

 Voeg 10 druppels ammoniummolybdaatoplossing toe. 

 Warm het geheel enige tijd op. 

8. Bewijs de melkvetten in de verse volle melk 

 Doe 5 ml volle melk in een proefbuis. 

 Voeg 5 ml diethylether toe. 

 Schud het geheel. 

 Voeg 5 ml ethanol toe. 

 Schud het geheel. 

 Voeg 5 druppels sudanIII-oplossing toe. 

 

b. Waarneming (+ foto’s) 

 

1. Door het toevoegen van azijnzuur ontstaan er witte vlokken. Nadat het mengsel 
door glaswol gefilterd is, is het filtraat nog troebel. Nadat het door vouwfilter 
gefilterd is, is het filtraat helder. Dit noemen we wei. 

 
2. De oplossing kleurt violet. De neerslag uit deel 1 is dus een eiwit namelijk caseïne. 

 
3. De wei ziet er geel-bruin fluorescerend uit onder een UV-lamp. Na toevoeging van 

enkele druppels natriumdithioniet is de fluorescentie weg. 

  

4. De Fehling-proef is positief. Er vormt zich namelijk rode neerslag van koperoxide. 
De aldehydegroep van lactose heeft een reducerende werking. 

    



5. Er ontstaat een witte neerslag. 

 
6. Er ontstaat een witte, fijn kristallige neerslag, die bij het langer laten staan 

duidelijker wordt. 

   
 

7. De oplossing kleurt geel. Door het op te warmen, ontstaat er een diepgele 
neerslag van gecompliceerde chemische samenstelling 

  
8. Door de alcoholtoename wordt de laag van vetdruppels vernietigd. Het vet kan 

daarom door de ether uit de melkemulsie extraheren en gedemonstreerd worden. 
De alcoholische sudanIII-oplossing kleurt de vetlaag duidelijk rood. 

        
 

 



 
 

 

3. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

Deel 2: 

Caseïne: 

 
De aanduiding gebeurt door het biureetreagens 

 

 

De paarse kleur wijst op de aanwezigheid van eiwit. 

 

Deel 3:  

Vitamine B2 

Melk

bewijs van vet
filterresidu voor 

caseïneproef

filtraat (deel 1) = 
wei noch albumine

albumineproef
vitamine B2-proef

filterresidu eiwit
filtraat (deel 2)

eiwitvrije wei

suikerproef
fehling-reactie

ionenbewijs
Ca2+, K+, Cl1-, PO4

3-

Verzuren met azijnzuur 

Neerslaan van caseïne 

pekelen van eiwitten met 

natriumsulfaatoplossing 



 

Vitamine B2 fluoresceert in UV-licht. 

 

Deel 4: 

De werking van fehlingsreagens is gebaseerd op een redoxreactie. 

De aldehyde-groep wordt geoxideerd tot een carbonzuur-groep. Deze aldehyde groep 

bevindt zich in het lactose 

 

 

Het kopersulfaat wordt gereduceerd tot koper(I)oxide: 

 

De volledige reactie is derhalve: 

 

Het hierbij ontstane koper(I)oxide is het roodbruine neerslag. 

 

Deel 5: 

Ag1+
(aq) + Cl1-

(aq) → AgCl(s)↓ 

 

Deel 6: 

Ca2+
(aq) + C2O4

2-
(aq) →CaC2O4(s)↓ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Redoxreactie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carbonzuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koper%28I%29oxide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koper%28I%29oxide


 

Deel 7: 

7[PO4]3- + 12[Mo7O24]6- + 72H+→ 7[PMo12O40]3- + 36H2O 

Deel 8:  

 
Het Sudanreagens is vetoplosbaar en verdeelt zich in de vetfase. 

 

b. Besluit 

Melk is een colloïdaal mengsel van verschillende stoffen. Een belangrijk eiwit is caseïne. 

Daarnaast bevat melk ook albumine en globuline. Albumine is goed voor onze bloedvaten. 

Het zorgt namelijk voor de handhaving van de juiste osmotische druk in de bloedvaten. 

Globuline speelt daarentegen een belangrijke rol bij de afweer van het lichaam en wordt 

aangemaakt in de lever. Globuline moeten we dus niet noodzakelijk opnemen via voedsel. 

Melk bevat ook suiker. Vervolgens zitten er verschillende zout-ionen in melk, bv. Ag-ionen, 

Cl-ionen, Ca-ionen C2O4
2--ionen... Gecompliceerde chemische samenstellingen kunnen ook 

niet ontbreken. Als laatste hebben we aangetoond dat er ook vetten aanwezig zijn in melk. 

 



 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

LP Natuurwetenschappen 1e gr ASO VVKSO  

5.2 -        B20 Een mengsel van stoffen scheiden met een eenvoudige scheidingstechniek. 

 

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

5.1.1.1 - B6 Voor een eenvoudig en herkenbaar mengsel een geschikte scheidingstechniek 

voorstellen en verklaren op welke eigenschap die scheiding is gebaseerd. 

                B7 Op basis van gegevens een mogelijk scheidingsschema voorstellen voor een   

                eenvoudig en herkenbaar mengsel. 

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) 

5.1.1.1- B4 Voor een eenvoudig en herkenbaar mengsel een geschikte scheidingstechniek 

voorstellen en verklaren op welke eigenschap die scheiding is gebaseerd. 

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 

5.1.1.1 - B5 Voor een eenvoudig en herkenbaar mengsel een geschikte scheidingstechniek 

voorstellen en verklaren op welke eigenschap die scheiding is gebaseerd. 

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. 

 

LP Sociale en technische wetenschappen 2e gr TSO VVKSO  

6.5.1.1 - B2 Mengsels scheiden in zuivere stoffen door het toepassen van 

scheidingstechnieken 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

http://www.chemieleerkracht.be/experimenten/6%20Chemisch%20rekenen/6.1.%20Proe

ven/kwalitatieve%20testen/Kwalitatiefonderzoek%20van%20melk.pdf  

 

ii. Film  

 

 

4. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Gebruik in het begin voldoende van elke stof. Je hebt dit over de hele proef nog nodig. 

 

 

 

 

 

http://www.chemieleerkracht.be/experimenten/6%20Chemisch%20rekenen/6.1.%20Proeven/kwalitatieve%20testen/Kwalitatiefonderzoek%20van%20melk.pdf
http://www.chemieleerkracht.be/experimenten/6%20Chemisch%20rekenen/6.1.%20Proeven/kwalitatieve%20testen/Kwalitatiefonderzoek%20van%20melk.pdf

