
extractie van cafeïne uit koffie 

Probleemstelling: 

Hoe verkrijg je cafeïne uit koffie? 

Hypothese: 

- Via scheidingstechniek 

- Via toevoeging van bepaalde stof  

Benodigdheden: 

Materiaal/producten 
-erlenmeyers 
-scheitrechter met stop 
-filter 
-watten 
-waterbad 
-balans, horlogeglas 
-glazen staaf 
-lakmoespapier 
-cafeïne houdende stof (koffie) 
-natriumcarbonaat 
-dichloormethaan 
-magnesiumsulfaat 
-geconc HCl 
-Kaliumchloraat 
-NH4OH 2 mol/l 
 
Veiligheidsetiketten  
 
 
Natriumcarbonaat (0 aq) 
Na2CO3  

  

Waarschuwing CAS 497-19-8 
H 319 P 280.1+3-305+351+338 

 

 
 
 
 
Magnesiumsulfaat (0 aq) 
MgSO4  

  

 CAS 7487-88-9 
  

 
 
 

 

Dichloormethaan 
CH2Cl2  

  

Waarschuwing CAS 75-09-2 
H 351 P 281-308+313 

 

Zoutzuur 
HCl  

  

Gevaar CAS 7647-01-0 
H 314-335 P 280.1+3+7-301+330+331-
305+351+338 

 

Kaliumchloraat 
KClO3  



 
 
 
 

 
 
Gebruik in secundaire klas via COS brochure 
 
Natriumcarbonaat 

- Demonstratieproef: vanaf de eerste graad 
- Leerlingenproeven: technische richtingen met klemtoon op chemie: vanaf de eerste graad; 

overige richtingen: vanaf de eerste graad 
 
Dichloormethaan 

- Demonstratieproeven: vanaf de derde graad 
- Leerlingenproeven: technische richtingen met klemtoon op chemie: vanaf de derde graad; 

overige richtingen: negatief advies 
 
Magnesiumsulfaat 

- Demonstratieproeven: vanaf de eerste graad 
- Leerlingenproeven: technische richtingen met klemtoon op chemie: vanaf de eerste graad; 

overige richtingen: vanaf de eerste graad 
 
Geconcentreerd zoutzuur 

- Demonstratieproeven: vanaf de tweede graad 
- Leerlingenproeven: technische richtingen met klemtoon op chemie: vanaf de derde graad; 

overige richtingen: negatief advies 
 
Kaliumchloraat 

- Demonstratieproeven: vanaf de tweede graad 
- Leerlingenproeven: technische richtingen met klemtoon op chemie: vanaf de derde graad; 

overige richtingen: vanaf de derde graad 
NH4OH 2 mol/l 

- Demonstratieproeven 
- Leerlingenproeven 

 
Proefopstelling (foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitvoering 
 

    

Gevaar CAS 3811-04-9 
H 271-332-302-411 P 210-273-301+312 

 

Ammoniak (oplossing) 
NH3  

    

Gevaar CAS 1336-21-6 
H 314-335-400 P 280.1+3+7-273-
301+330+331-305+351+338-309-310 
 



1) Voeg 150 ml van de vloeistof (koffie) en 2 g 
natriumcarbonaat in een erlenmeyer. Test met 
lakmoespapier. 

2) Voeg 50 ml dichloormethaan toe en schud lichtjes 
gedurende 5 min. (Niet te hard of je krijgt een 
emulsie). 

3) Giet de oplossing in een scheitrechter en wacht 5 à 10 
minuten tot zich twee lagen gevormd hebben. De 
onderste laag vang je op in een erlenmeyer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4) Bij de bovenste laag voeg je  50 ml dichloormethaan. Een paar maal de scheitrechter 
omkeren en de onderste fractie opvangen en bij de eerste voegen. 

5) Bij de dichloormethaanfractie doe je 5 mg magnesiumsulfaat als droogmiddel. 
6) We filtreren dit en laten het uitdampen. 
7) Het bekomen poeder wegen en de fractie berekenen. 

Berekening: we wegen de maatbeker voor gebruik. Na het uitvoeren van de proef, wegen we 
de maatbeker met poeder. Het verschil dat we bekomen is de massa van de caffeïne. De 
massa van de cafeïne is 0,04g. 
De fractie cafeïne is 0,04g/150ml of 0,00027% 

8) Aantonen van cafeïne: 
• Op een horlogeglas doe je een beetje van het poeder. 
• Voeg 3 druppels HCl conc. toe samen met enkele kristalletjes kaliumchloraat. 
• Meng met een glazen staaf. 
• Damp uit in een waterbad. 
• Voeg enkele druppels 2M NH4OH toe. 
• Een paarse kleur wijst op cafeïne. 

 
Waarnemingen (foto van resultaat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(cafeïne)              (aantonen cafeïne)                                                                                        

 
 
 



Tips bij uitvoeren van de proef 
 
Voer de proef uit onder een zuurkast. 
 
Besluit + optredende reacties 
 
Door de paarse kleur kunnen we aanduiden dat er cafeïne in koffie zit. De cafeïne lost op in het 
oplosmiddel (dichloormethaan) en de rest niet. Zo verkrijgen we in het begin de twee lagen. De 
dichloormethaan zal verdampen waardoor er enkel nog cafeïne overblijft.  
 

 
 
Koppeling lesonderwerp leerplan 

Deze proef kunnen we linken aan de verschillende scheidingstechnieken. Hier gebeuren namelijk 

twee scheidingstechnieken: extractie en filtratie. 

http://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/164895-caffeine-bepalen-in-koffie/  
 

 

 

http://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/164895-caffeine-bepalen-in-koffie/

