
Klokreactie indogocarmijn 

 

 

Onderzoeksvraag 

a. Kunnen we een oplossing maken die in 3 kleuren kan veranderen? 

Hypothese 

 Dit gaat niet. 

 Ja, dit gaat. 

 Mits we de juiste stoffen samenvoegen gaat dit. 

Voorbereiding 
 

1. Begrippen als achtergrond voor experiment 

 Reductie 

 Oxidatie 

 Reductor 

 Oxidator  

 Redoxreactie 

Materiaal + stoffen (eventueel waar bekomen) 

 Bekerglas 

 Spatel 

 Maatcilinder (100mL) 

 glucoseoplossing (0,1M), je hebt hiervan ongeveer 50 mL nodig 

  Natronloog (0,6M), hiervan heb je maximaal 100 mL nodig) 

 Indigokarmijn (een spatelpuntje volstaat) 

 

Bereiding oplossingen 

 Glucoseoplossing  

Los 1,8 gram glucose op in 100 ml warm water. 

 Natronloog 

Los 1,2 gram NaOH op in 50 ml water. 

  



Opstelling = foto’s 

 

 
 

Veiligheid 

a. Etiketten 

D(+)-Glucose 
(anhydrisch) 
  

  

 CAS 50-99-7 
  

 

 

Indigokarmijn 
  

  

 CAS 860-22-0 
  

 

 

 

Natriumhydroxide 
NaOH 0,6 M 

  

Gevaar CAS 1310-73-2 
H 314 P 280.1+3-301+330+331-
305+351+338 
 

 

 

 

 

 

 

b. H/P zinnen 

NaOH 



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. 

 

Glucose 

 

Geen H en P zinnen 

 

Indigokarmijn 

H302 
 
Schadelijk bij inslikken. 
P264+P270+ P301+P312+P330+P501 
Na het werken met dit product grondig wassen. Niet eten, drinken of roken  tijdens 
het gebruik van dit product. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM 
of een arts raadplegen. De mond spoelen. De inhoud en de verpakking verwerken 
volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften 

 

 

c. WGK code 

 

NaOH: WGK-code 1: Afval mag niet door de gootsteen worden geloosd, de oplossing 

is immers licht vervuilend. 

 

Glucose: WGK-code 1: Afval mag niet door de gootsteen geloosd worden, de 

oplossing is namelijk licht vervuilend. 

 

Indigokarmijn: WGK-code 2: Afval moet geloosd worden via de daarvoor voorziene 

bussen. De stof is namelijk vervuilend voor het milieu. 

  



d. COS brochure 

 

Natriumhydroxide 

 

   

  Glucose 

 

  Indigokarmijn 

  Geen koppeling met de COS brochure 

e. Koppeling MSDS 

NaOH: http://chemie.baso.khlim.be/msds/msdsnatriumhydroixde.pdf 

Glucose: http://chemie.baso.khlim.be/msds/msdsglucose.pdf 

Indigokarmijn: http://chemie.baso.khlim.be/msds/msdsindigokarmijn.pdf 

Uitvoeren 
 

1. Werkwijze 

 Maak de glucoseoplossing 

 Maak de natronloogoplossing 

 Voeg beide oplossingen samen  

 Even roeren 

Waarneming = foto’s 

http://chemie.baso.khlim.be/msds/msdsnatriumhydroixde.pdf


   

Reflecteren 
 

a. Optredende reacties 

 

 

Besluit 

De natriumhydroxide maakt de oplossing basis. De glucose werkt als een 

reductiemiddel met indigokarmijn. Deze gedraagt zich als indicator bij de redox 

proces. Indigokarmijn kan bestaan in geoxideerde, gereduceerde en  

tussenvormen. Elke vorm heeft een iets andere structuur waardoor elke structuur 

verschillende frequentie van het licht absorbeert. Vandaar de drie verschillende  

kleuren - rood, geel en groen. Wanneer het mengsel eerst in de beker gegoten 

wordt, is de indicator groen, dit is de geoxideerde vorm. Op dit moment is het 

reactiemengsel het meest blootgesteld aan zuurstof in de lucht. De kleuren 

veranderen vervolgens via rood naar geel als het indigokarmijn wordt gereduceerd. 

 
Koppeling aan 



a. Leerplan/nen 

 

 

 
 

Bronnen 

b. Literatuur 

https://www.union.edu/academic_depts/chemistry/faculty/fox/Chemical%20Demon

strations/docs/10%20Blue%20Bottle.pdf 

http://www.chem.umass.edu/demonstrations/chemReactions5_3.html 

http://www1.chem.leeds.ac.uk/delights/texts/expt_1.html 

http://chem.lapeer.org/Chem1Docs/IndigoCarmine.html 

http://www.chem.ed.ac.uk/sites/default/files/outreach/experiments/indigo-

teach.pdf 

http://ncsu.edu/project/chemistrydemos/Kinetics/Blue%20Bottle.pdf 

http://www.elmhurst.edu/~chm/demos/trafficlight2.htm 

http://chemistry.about.com/od/colordemonstrations/a/christmas-chemistry-

demonstration.htm 

 

c. Film  

http://www.youtube.com/watch?v=_YO4UPTjMVI 

http://www.youtube.com/watch?v=EEwW5_3g7PA 

http://www.youtube.com/watch?v=WVBj92KmqNo 

http://www.youtube.com/watch?v=Yh32O7J7K9A 

http://www.youtube.com/watch?v=rkxcN3EdrQM 

http://www.youtube.com/watch?v=9i-Mg8yRej0 
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Tips and tricks 

d. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 Indigokarmijn is sterk smettend, draag dus oude kleding; 

 0,6M natronloog is behoorlijk agressief, zet dus ook een veiligheidsbril op en 

draag latex handschoenen. 

 


