
Salmiakrook 

 

Onderzoeksvraag: 
Kunnen we witte rook vormen met twee gassen? 
1 Benodigdheden: stoffen + materiaal 

Stoffen 
 
 Geconcentreerd ammoniak 

 Geconcentreerd zoutzuur 

 
Materiaal 

 
 Schoenendoos met een gat aan de zijde 

 Het gat met papier en plakband afdekken. 

 2 petrischalen 

 
2 Werkwijze 

 
 Breng in de schoendoos een petrischaaltje met een paar ml geconcentreerd ammoniak 

en een ander met een paar ml geconcentreerd zoutzuur. 

 Na enkele ml wordt het gat geopend en wordt enkele malen geduwd op het deksel. 

Hieruit ontsnappen ringetjes van salmiak. 

3 Waarnemingen 

 
3.1 Waarnemingen voor de proef 

 
 Kleurloze vloeistof: geconcentreerd ammoniak  

 Kleurloze vloeistof geconcentreerd zoutzuur 

 

 
 

3.2 Waarnemingen tijdens de proef 

 
 In de schoendoos wordt er witte rook gevormd, dit verdwijnt via het gat in de 

schoendoos. Er treedt een reactie op tussen ammoniak en zoutzuur, de gevormde witte 

rook is  NH4Cl  

 
  
3.3 Waarnemingen na de proef 

 
 In de schoendoos bevindt er zich nog wat rook, maar 

onvoldoende om zich via het gat te verplaatsen uit de 

schoendoos. Er bevindt zich een witte neerslag op het 



glaswerk. Deze stof noemen we salmiak. Ze wordt ook gebruikt om drop zijn typische 

zoute smaak te geven.  

 

4 Besluit 

 
Wanneer we ammoniak in de buurt brengen van zoutzuur, zal er een reactie 
plaatsvinden tussen beide stoffen. De gevormde witte rook is salmiak (NH4Cl). Deze 
deeltjes zweven als het ware in de lucht, dit noemen we een rook. De reactie ziet er als 
volgt uit:  

 
 

 Overeenkomstige leerplandoelstelling Vanuit experimentele waarnemingen 

samengestelde en enkelvoudige stoffen onderscheiden op basis van het al dan niet 

chemisch afbreekbaar zijn tot stoffen met andere stofeigenschappen. 

 Zuur-base-koppels volgens Brönsted-Lowry schrijven en opmerken dat sommige 
deeltjes in water zowel een zuur- als een base-gedrag kunnen vertonen (C11)  

o Leerinhoud: zuur-base reacties 
 

 
5 Tips voor de leerkrachten 

 
 Gebruik handschoenen, labojas en veiligheidsbril, je werkt met geconcentreerd 

zwavelzuur en geconcentreerde ammoniak. 

 Werk onder de zuurkast, want er wordt een grote hoeveelheid nevel gevormd. 

 Gebruik maar enkele druppels zoutzuur en ammoniak, want de reactie is nogal hevig. 

 Zorg dat de schoendoos eerst volledig is afgesloten en je vervolgens het gat makkelijk 

kan openen. 

 Deze proef voer je best zelf uit, geconcentreerd zoutzuur en ammoniak zijn stoffen waar 

je de leerlingen best niet mee laat werken. 

6 Alternatieve proeven 

 
 http://www.thuisexperimenteren.nl/science/salmiaksynthese/nevel.htm 

 http://www.eurekas.be/SITES/viewSite/default.asp?Prjct_ID=23915&home=1 

 http://www.youtube.com/watch?v=jVmxqHKOdjk&feature=endscreen 

 http://www.youtube.com/watch?v=Iiu5mcAA8pU 

 http://www.youtube.com/watch?v=cN2gK6FDVXM 

 http://www.youtube.com/watch?v=HQfXzbZJhgg 

 http://www.damstede.net/uploads/scheikunde/6VWO/Oefeningen%20zuur-

base%20reacties%20eenvoudig.pdf 

 http://www.voorbeginners.info/scheikunde/zuren-en-basen.htm 

 Liesegangsche ringen met gassen: 

https://cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/portal/frameset.jsp?tab=null&url=/webapps/b

lackboard/execute/courseMain?course_id=_487865_1 

7 Bronnen 

 
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Ammoniumchloride 

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuur-basereactie 
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 http://www.voorbeginners.info/scheikunde/zuren-en-basen.htm 

 http://www.youtube.com 

 http://www.simulatica.be/Bronnen/PHPpaginas/arrhenius-zuur-en-base/arrhenius-

zuur-en-base.php 

 https://cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/portal/frameset.jsp?tab=null&url=/webapps/b

lackboard/execute/courseMain?course_id=_487865_1 
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