
Proef Ontkleuren van wijn door adsorptie 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kan je wijn ontkleuren d.m.v. actieve kool?  

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Adsorptie= fenomeen dat optreed aan het grensvlak van twee fasen, waarbij moleculen of 

atomen zich aan dit grensvlak zullen hechten 

 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

- trechter  

- filtreerpapier  

- warmwaterbad  

- proefbuisjes 

 

Stoffen: 

- rode wijn  

- actieve kool (norit) 

 

 

 

c. Opstelling (foto) 

   

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

- Breng in een proefbuis 5ml rode wijn 

- Voeg aan de proefbuis 1 spatelpunt actieve kool toe. 

- Plaats de reageerbuis in een warmwaterbad en verwarm een vijftal minuten. 



- Filtreer het mengsels in een proefbuis. 

 

b. Waarneming (+ foto’s) 

 

Na filtratie is het filtraat kleurloos, het residu heeft een rood-zwarte 

kleur 

 

 
 

3.Reflecteren 

a. Optredende reacties 

 

 
 

Adsorptie van anthocyanin aan actieve kool. 

 

b. Besluit 

 

Door Norit aan de wijn toe te voegen hebben na filtratie een kleurloze vloeistof. De rode 

kleurstofdeeltjes van de wijn hebben zich gebonden aan de actieve delen van Norit 

(actieve kool). De kleurstofdeeltjes hechten aan de actieve kool en blijven op het 

filtreerpapier als residu achter. 

 

Norit wordt vaak gegeven aan kinderen na het drinken van een huishoudmiddel, de 

vloeistof gaat zich binden aan de norit en verlaat het lichaam via de stoelgang. Dit effect 

kan nagebootst worden met deze proef. 

 



Adsorberen is een scheidingstechniek die gebruikt wordt bij vooral homogene mengsels en 

steunt op het verschil in adsorptievermogen (aanhechtingsvermogen) aan het adsorbens 

(hier actieve kool). 

 

 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

 

 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

http://www.wetenschapsite.be/naslag_verslag.htm 

http://wijnmaker.blogspot.be/2009/02/zuurmeten-deel-3-aktieve-kool-measuring.html 

 

 

ii. Film  

https://www.youtube.com/watch?v=uKWFfs9fuIk 

https://www.youtube.com/watch?v=djIzXvwIz5U 

 

 

4. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

1. Gebruik voldoende norit, anders is het filtraat niet volledig kleurloos 
2. Je kan eventueel ook andere stoffen gebruiken i.p.v. norit; bijvoorbeeld de kool 

die over blijft na het verbranden van suiker. Of probeer de faraoslang uit en 
voeg een stuk slang toe aan de wijn in plaats van de actieve kool. Zo heb je 
twee experimenten aan elkaar gelinkt.  

 

 

http://www.wetenschapsite.be/naslag_verslag.htm
http://wijnmaker.blogspot.be/2009/02/zuurmeten-deel-3-aktieve-kool-measuring.html
https://www.youtube.com/watch?v=uKWFfs9fuIk
https://www.youtube.com/watch?v=djIzXvwIz5U


5. Veiligheid 

 

a. Etiketten 
Actieve kool 
C  

  

 CAS 7440-44-0 
 

 

b. WGK – codes 

 

Actieve kool: WGK 0 

 

 

c. COS – brochure 

 

Actieve kool:  

- Kan ingezet worden als Demoproef 
- Bruikbaar vanaf 1ste graad 
- 1 uurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


