
                Ei laten knallen met Aluminiumfolie 

Onderzoek 

 

 

Hoe kunnen we een ei laten knallen met aluminiumfolie? 

Hypothese 

 

 

We moeten een chemische reactie laten ontstaan waarbij knalgas wordt gevormd. 

 

Materiaal 

 

Producten: 

- Leeggeblazen ei 

- NaOH of ontstopper op basis van 

loog. Maak een 10% oplossing. 

- Water  

Materialen: 

- Aluminiumfolie 

- Naald en satéstok 

- Aansteker 

- Glazen fles 

- Plastieken fles 

- Mes 

 

Veiligheid 

 

Natriumhydroxide 
NaOH  

  

CAS 
1310-73-2 

Gevaar 

H 314  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

P 280.1+3-301+330+331-305+351+338  Beschermende handschoenen en oogbescherming 
dragen. 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. 

WGK 1 Mr: 40 Stephanie Motmans  

 Draag een veiligheidsbril, labojas en bind lange haren samen! 

Opstelling 

 

 

Bereiding Ei leegblazen: 

- Neem een rauw ei 

- Maak bovenaan en onderaan in het ei een gat met behulp van een naald. 



 

- Blaas nu in één gat van het ei, zorg dat onder het andere gat een beker staat 

voor het 

binnenste gedeelte 

van het ei op te 

vangen. 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering 

 

- Snij het bovenste deel van de plastieken fles af met een mes. 

 

 

 

 

 

 

 

- Doe water en NaOH  in de glazen fles. Zorg dat je ongeveer een 10% oplossing 

hebt. 

- Meng en voeg daarna wat aluminiumproppen toe aan 

het mengsel. 

 

 

 

 

- Er wordt een gas gevormd. Plaats het lege ei op de fles zodat je het gas kan 

opvangen. 

- Plaats hierna het ei op het bovenste stuk van het afgesneden stuk plastieken 

fles. Houd de opening bovenaan het ei dicht zodat het gas er niet door kan. 

- Steek het ei aan met de aansteker. 

- Neem voldoende afstand van het ei !!! 

- Wat zie je? 

Waarneming 

 

Voor:  

We maken een mengsel van water, NaOH en aluminiumfolie. 

 

Tijdens:  

We zien gasvorming. Er wordt een nieuw gas gevormd. De fles 

wordt ook warm. 

 



Na: 

Nadat we het lege ei gevuld hebben met het gevormde gas. Steken we het ei aan. 

Enkele seconden later ontploft het ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 

 

Reactievergelijking: 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2NaAl(OH)4 + 3H2 

Besluit: 

In de fles vindt  een chemische reactie plaats. Ook een exotherme reactie vind plaats. 

Er is namelijk warmtevorming in de fles. 

 

 

Begrip:  

Exotherme reactie: een chemische reactie waarbij warmte wordt afgegeven aan de 

omgeving. 

Als we de reactievergelijking bekijken zien we dat  er H2 (waterstofgas) gevormd is. 

We noemen dit ook wel knalgas. 

We hebben tijdens de proef het ei gevuld met het gevormde knalgas. 

Knalgas is lichter dan lucht. Het knalgas gaat dus stijgen. 

Wanneer we het ei aansteken, ontploft het ei. 

Dan vind de volgende verbrandingsreactie plaats:  2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (g). 

Bronnen 

 

http://sites.jmu.edu/chemdemo/2011/06/08/aluminium-foil-and-naoh/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6KCmrc043Kk&t=17s 

 

http://sites.jmu.edu/chemdemo/2011/06/08/aluminium-foil-and-naoh/
https://www.youtube.com/watch?v=6KCmrc043Kk&t=17s


Leerplan 

 

Dit proefje kan je koppelen aan de onderwerpen: ‘elektrolyse’, ‘analysereactie’, 

‘samengestelde en enkelvoudige stoffen’, ‘chemische reactie’, ‘exotherme reactie’, … 

 

Leerplan: D/2012/7841/063  2e graad ASO wetenschappen vak: chemie 

 

 

 

 

 

 
Tips 

 

- Vooraleer je het ei aan het leegblazen bent, kan je een satéstokje doorheen 

het ei door de 2 gaten duwen. Nu zijn je gaten groter en is de dooier kapot 

gegaan. Het uitblazen van het ei gaat nu vlotter. 

- Als je de proef gaat uitvoeren, plak je best één van de gaten van het ei dicht 

met plakband. Zo kan het gevormde gas moeilijker uit het ei ontsnappen.  

 


