
Bepaling van het ammoniakgehalte in 

vensterreiniger door titratie 
O van OVUR-methode 

Onderzoeksvraag  

Hoeveel is het ammoniakgehalte in vensterreiniger? 

Hypothese  

Ik schat minder dan 10%. 

V van OVUR-methode 

Theorie: 

i. Begrippen   

Indicator 

Base 

Titratie  

 

ii. Veiligheidsetiketten 

Ammoniak (oplossing) 
NH3 9,9% 

  

Gevaar CAS 1336-21-6 
H 314-335 
P 280.1+3+7-301+330+331-305+351+338-309-310 
 

 

Zoutzuur 
HCl 0,1M 

  

 CAS 7647-01-0 
 
 
 

 
Fenolftaleïne (alcoholische oplossing) 
Fenolftaleïne(1%) + Ethanol(48%)  

  

Gevaar CAS 77-09-8 
H 226-341-350 
P 201-281-308+313 
 

 

 

iii. Afvalbehandeling 

Ammoniakoplossing is WGK 2, alle overschot van ammoniakoplossing moet 

bij de base afval. De oplossing na de titratie bevat geen ammoniakoplossing 

meer, maar ammoniumchloride. Deze mag door de gootsteen.  

Materiaal (+ berekeningen van oplossingen) 

Fft indicator  

Ammoniakoplossing 9,6-9,9% als ontvlekker 

Buret 



Erlenmeyer van 250ml 

Volumepipet van 0,5ml  

Peer  

HCl-oplossing 0,1M 

HCl geconcentreerd is ongeveer 12M 

1000ml x 0,1M = 12M x X  

X = (1000ml x 0,1M ) / 12M 

X= 8,33ml 

8,33ml HCl conc. Oplossen met demi water tot 1liter => in maatkolf 

!!!! let op !!!  nooit water bij conc zuur gieten!!! 

De maatkolf al voor de helft vullen met demiwater alvorens het zuur toe te 

voegen. 

Ammoniak oplossing  9,9% 

Ammoniak conc = 32%  

100ml x 9,9% = 32% x X 

X = (100ml x 9,9%) / 32% 

X = 30,9 ml => 30ml  

30ml conc ammoniak oplossen met demiwater tot 100ml => in maatkolf 

b. Opstelling 

 

Uvan OVUR-methode 

Werkwijze  

We nemen 0,5ml ammoniakoplossing met een volumepipet en doen dit in een 

erlenmeyer. Nu voegen we ongeveer 50ml demi water toe en enkele druppels fft 

indicator. De oplossing is paars – roze gekleurd. Nu titreren we met HCl-oplossing 

0,1M tot de oplossing kleurloos is. 

Waarneming 

Na 32 ml HCl-oplossing toe te voegen kleurt de oplossing kleurloos. 

 
R van OVUR-methode 

Vaststelling/besluit 

32ml 0,1M HCl-oplossing neutraliseert de ammoniak oplossing, dit komt overeen 

met een concentratie van 9,6% ammoniak oplossing. 

Optredende reacties 

NH3 + HCl  NH4Cl 



Berekeningen 

32 ml 0,1M HCl = 3,2mmol 

=>3,2mmol NH3 in 0,5ml => 3,2/0,5 x 100 => 640mmol/100ml = 0,64mol/100ml 

0,64mol x 15,04g/mol = 9,63g => /100ml = 9,63%NH3  

 

 

 

 

EXTRA: 

Didactische tips 

zorgen voor genoeg verluchting. De proef best uitvoeren dicht bij een raam.  

COS brochure 

 

 

 

1. Bronnen // filmfragmenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


