
Reducerende werking ascorbinezuur (vitamine C). 

1. Onderzoeksvraag 

 Hoe kunnen we met een redoxreactie  ascorbinezuur aantonen? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

 Redoxreacties, indicatoren, pH-waarden 

 

b. Materiaal + stoffen  

 Stoffen: Ascorbinezuuroplossing 0,1%, kaliumpermanganaatoplossing 1%, zwavelzuur 

1mol/l 

Materiaal: Maatbekers, pipetten en magneetroerder. 

 

c. Bereiding oplossingen 

  Ascorbinezuuroplossing (0,1%) 

0,1 gram per 100ml oplossing 

 

  Kaliumpermanganaatoplossing (1%) 

1 gram per 100ml oplossing 

n = m/M = 1 gram / 158 gram/mol  c = n/V = 0,0063 / 0,100l 

n = 0,0063 mol      c = 0,063 mol/l 

 

   

 

 

d. Opstelling (foto) 

 

 
e. Veiligheid 

i. Etiketten 

L-(+)-Ascorbinezuur 
 0,1% 

  

 CAS 50-81-7 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WGK 1 UCLL Diepenbeek  Kaliumpermanganaat 
KMnO4 1% 

  

 CAS 7722-64-7 

H 412 
P 273 
WGK 3 UCLL Diepenbeek  

Zwavelzuur 
H2SO4 1 mol/l 

  

Waarschuwing CAS 7664-93-9 

H 315-319 
P 280.1+3-305+351+338 
WGK 1 UCLL Diepenbeek  

 

ii. H/P zinnen 

Zwavelzuur:  

H 315-319: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

P280.1+3-305+351+338: Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. BIJ 

CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. 

Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. 

 

Kaliumpermanganaat:  

H 412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

P273: Voorkom lozing in het milieu. 

 

Ascorbinezuur:  

/ 

 

 

iii. WGK code 

WKG 1 enkel  

kaliumpermanganaat heeft WKG 3 

 

iv. COS brochure 

 

 

 

 

 
 



3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

1) In twee maatbekers wordt in ieder 100ml gedestilleerd water gedaan en 

2ml kaliumpermanganaatoplossing. 

2) Voeg hier wat zwavelzuur aan toe. 

3) Voeg aan de eerste erlenmeyer ascorbinezuur toe bij kamertemperatuur 

tot het mengsel kleurloos is geworden. 

4) Brengt 20 ml ascorbinezuur aan de kook  en voeg dit druppelsgewijs toe 

aan de tweede erlenmeyer tot het mengsel kleurloos is geworden. 

 

 

b. Waarneming 

Door ascorbinezuur-oplossing  toe te voegen aan kaliumpermanganaat (in oplossing) is er 

een uitwisseling van elektronen. Hierdoor verandert het mangaan van OT en verandert het 

kaliumpermanganaat van kleur. 

Er is veel meer gekookte ascorbinezuur nodig om het mengsel te ontkleuren dan bij 

ascorbinezuur op kamertemperatuur. De verklaring ligt in het feit dat ascorbinezuur 

onstabiel is bij hoge temperatuur. 

 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

 
  eHOHCOHC 101055 666686  

OHKMneHKMnO 2

2

4 82210162  

OHOHKMnOHCHKMnOOHC
SOH

2

2

6664686 62225425 42     

 

b. Besluit 

Het ascorbinezuur zit in citroenen. Het heeft een reducerend vermogen en reduceert 

daarom het mangaan in het kaliumpermanganaat. Door de verandering van OT en 

uitwisseling van elektronen verandert de oplossing van kleur. 

 

 

 

 

 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

D/2012/7841/063 

 
5.2.3 Belangrijke reactiesoorten 

          5.2.3.3 Elektronenoverdrachtreacties 



 

 

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

 Laat de Ascorbinezuur lang genoeg doorkoken. 

Voeg aan beide bekerglazen druppelsgewijs het ascorbinezuur toe om zo het verschil 

duidelijk waar te nemen in gekookt en niet gekookt ascorbinezuur. 

 

  



 


