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Reactie tussen ammoniumacetaat en loog 

1. Onderzoeksvraag 
Welke stof wordt er gevormd bij het samenvoegen van ammoniumacetaat en loog? 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal Stoffen 

 Proefbuis 

 Universeel indicatorpapier 

 2 pasteurpipetten 

 Ammoniumacetaatoplossing verzadigd 
(CH3COONH4) 

 Natronloog 4 mol/l (NaOH) 

 

c. Bereiding oplossingen 

Ammoniumacetaatoplossing verzadigd: 

Ammoniumacetaat blijven oplossen in water tot het niet meer oplost. 

Natronloog 4 mol/l: 

𝑛 = 4 𝑚𝑜𝑙 ; 𝑀 = 40  

𝑛 . 𝑀 = 𝑚 ⟺ 𝑚 = 4 . 40 ⟺ 𝑚 = 160𝑔 

 

160𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 ⟶ 1𝑙 𝑜𝑝𝑙 

16,0𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 ⟶ 100𝑚𝑙 𝑜𝑝𝑙 

d. Opstelling (foto) 

 

 



e. Veiligheid 

i. Etiketten 

Ammoniumacetaat 
CH3COONH4  

  

 CAS 631-61-8 

 
 
WGK 1 KHLim 13B 

 

Natriumhydroxide 
NaOH  

  

Gevaar CAS 1310-73-2 

H 314 
P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 
WGK 1 KHLim 42 

 

 

ii. H/P zinnen 

Ammoniumacetaat: / 

Natriumhydroxide:  

H 314 

P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 

iii. WGK code 

Ammoniumacetaat: 1 

Natriumhydroxide: 1 

iv. COS brochure 

Ammoniumacetaat: 

 Concentratie: / 

 Demonstratieproeven: positief advies  

 Leerlingenproeven waarin chemie een hoofdvak is: vanaf eerste graad 

 leerlingenproeven in richtingen waarin chemie niet als een hoofdvak kan beschouwd 

worden: vanaf eerste graad 

Natriumhydroxide: 

 Concentratie: >=2%  

 Demonstratieproeven: positief advies  

 Leerlingenproeven waarin chemie een hoofdvak is: vanaf derde graad 

 leerlingenproeven in richtingen waarin chemie niet als een hoofdvak kan beschouwd 

worden: vanaf derde graad 

 

Koppeling MSDS 

 NaOH 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-

content/uploads/2016/08/chemie.basolimburg.ucll.be_msds_msdsnatriumhydroixde.pdf 

 Ammoniumacetaat 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2016/08/chemie.basolimburg.ucll.be_msds_msdsnatriumhydroixde.pdf
http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2016/08/chemie.basolimburg.ucll.be_msds_msdsnatriumhydroixde.pdf


http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-

content/uploads/2016/08/chemie.basolimburg.ucll.be_msds_msdsammoniumacetaat.pdf 

3. Uitvoeren 

Werkwijze 
1. Neem de reageerbuis en voeg bij 2 ml  verzadigde ammoniumacetaatoplossing 2 ml loog (4 

mol/l) toe. 

2. Probeer te achterhalen welke stof er gevormd wordt: 

Controleer de pH met universeel indicatorpapier door het papier boven de proefbuis te 

houden. Probeer voorzichtig een bepaalde geur waar te nemen. 

Waarneming (+ foto’s) 
D.m.v. universeel indicatorpapier meten we een pH gelijk aan 10. 

De geur van ammoniak is waar te nemen. 

 

 

 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

CH3COONH4 + NaOH  NH3 (g) + H2O + CH3COONa 

Een sterke base verdrijft een zwakke base uit zijn zouten. De reactie is aflopend door de 

vorming van het ammoniakgas. 

b. Besluit 
Wanneer ammoniumacetaat en loog worden samengevoegd, wordt er ammoniak gevormd. 

Dat kan je waarnemen aan de hand van universeel indicatorpapier en de geur die vrijkomt. 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2016/08/chemie.basolimburg.ucll.be_msds_msdsammoniumacetaat.pdf
http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2016/08/chemie.basolimburg.ucll.be_msds_msdsammoniumacetaat.pdf


ii. Film 

                    https://www.youtube.com/watch?v=lBp19UT1zDE 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

De proef kan ook uitgevoerd worden in een petrischaal en de gevormde ammoniak kan aangetoond 

worden via verschillende identificatiereacties. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lBp19UT1zDE

