
Diffusie van een gas via microschaal met rode koolsap 

aantonen 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we diffusie aantonen met rode koolsap? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Diffusie, zuur, basen, neutraal 

 

b. Materiaal + stoffen  

-nucleonschaaltje 

- pipet 

- rode koolsap 

- geconcentreerd ammoniak 

- enkele druppels van een zuur van 2 mol/l 

 

 

c. Bereiding oplossingen 

Rode koolsap: Vul een beker van 100ml met fijn gesneden rode kool. Voeg 50 ml water toe 

en kook gedurende 5 minuten. Decanteer het rode koolsap af. 

 

d. Opstelling (foto) 

 

 
 

 

e. Veiligheid 

i. Etiketten 



Ammoniak (oplossing) 
NH3  

    

Gevaar CAS 1336-21-6 

H 314-335-400 
P 280.1+3+7-273-301+330+331-305+351+338-310 
  

 

 

ii. H/P zinnen 

Ammoniak:  

H314-335-400: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de 

luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

P 280.1+3+7-273-301+330+331-305+351+338-310: Beschermende handschoenen en 

oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. Voorkom lozing in het milieu. NA 

INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: 

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, 

contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… 

raadplegen. 

 

iii. WGK code 

Ammoniak: 2 (vervuilend) 

 

iv. COS brochure 

Geconcentreerd ammoniak: 

 mag door de leerkracht gebruikt worden tijdens een demoproef 

 mag door de leerlingen gebruikt worden vanaf de 3de graad. 

 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

1. We zuren het rode koolsap aan. 

2. we doen deze vloeistof in alle schaaltjes, buiten 1tje laten we open (links- of rechts     

    vooraan) 

3. In het overgebleven schaaltje voegen we een druppel geconcentreerd ammoniak toe. 

4. we sluiten nu het schaaltje af. 

5. we observeren het resultaat. 

 

 

b. Waarneming 

We zien duidelijk de omliggende schaaltjes groener zijn als schaaltje die korter bij het 

ammoniak afliggen. 



 
 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

 

 

b. Besluit 

De ammoniakdeeltjes gaan zich geleidelijk aan verspreiden volgens een willekeurige 

beweging. Dit ten gevolge van de kinetische energie die ze bezitten. Omdat ons 

aangezuurd rode koolsap een universele indicator is zullen we het diffusieproces van het 

ammoniak goed kunnen waarnemen. 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

B1  Aan de hand van experimentele waarnemingen een chemische reactie 

classificeren als neerslag-, gasontwikkelings- of neutralisatiereactie. 

C6 

 

vvkso leerplan 3de graad: 2006-034 (biologie) 

                                             2006-035 

 

d. Bronnen 

i. Film  

https://www.youtube.com/watch?v=mX5fJSCb_cI 

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

- We plaatsen 2 nucleonschaaltjes tegen elkaar. In de ene plaatsen geconcentreerd 

ammoniak in de andere plaatsen we schuin tegenover een druppel zoutzuur. Zo komen de 



beide diffusieprocessen van ammoniak en zoutzuur elkaar op een zeker moment tegen. In 

het midden krijgen we een witte neerslag van NH4Cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


