
Complexvorming rodekool 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we complexen vormen m.b.v. rodekool? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Complexen, buffers, indicator. 

 

b. Materiaal + stoffen  

- 4 reageerbuizen 

- Rodekoolsap 

- Magnesiumchloride 

- Aluin/aluminiumkaliumsulfaat 

- Ijzertrichloride 

 

c. Bereiding oplossingen 

Rode koolsap: Vul een beker van 100ml met fijn gesneden rode kool. Voeg 50 ml water toe 

en kook gedurende 5 minuten. Decanteer het rode koolsap af. 

Oplossingen van 1 mol/l 

* neem 9,53 gram magnesiumchloride op 100ml water. 

* neem 16,235 gram ijzertrichloride op 100ml water. 

* neem 16,2 gram aluminiumkaliumsulfaat op 100ml water. 

 

d. Opstelling (foto) 

 
 

e. Veiligheid 

i. Etiketten 



Magnesiumchloride (0 aq) 
MgCl2  

  

 CAS 7786-30-3 

 
 
 

 

 

Aluminiumkaliumsulfaat (12 aq) 
AlK(SO4)2.12H2O  

  

 CAS 7784-24-9 

 
 
  

IJzer(III)chloride (0 aq) 
FeCl3  

  

Gevaar CAS 7705-08-0 

H 302-315-318 
P 280.1+3-301+312-302+352-305+351+338 
 

 

  

 

ii. H/P zinnen 

Ijzertrichloride: 

H302-315-318: Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig 

oogletsel. 

p280.1+3-301+312-302+352-305+351+338: Beschermende handschoenen en 

oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… 

raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. BIJ CONTACT MET DE 

OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, 

contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. 

 

iii. WGK code 

Ijzertrichloride: 1 (licht vervuilend) 

 

iv. COS brochure 

Ijzertrichloride: 

 mogen we gebruiken voor een demoproef. 

 leerlingen mogen hier mee werken vanaf de 2de graad. 

Aluminiumkaliumsulfaat: 

Alle leerlingen mogen hiermee werken vanaf de 1ste graad. 

Magnesiumchloride: 

Alle leerlingen mogen hiermee werken vanaf de 1ste graad. 

 

v. Koppeling MSDS 

 

 



3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

- We doen rode koolsap in alle proefbuizen. 

- Proefbuis 1 dient als controle. 

- In proefbuis 2 doen we een kleine hoeveelheid magnesiumchloride. 

- In proefbuis 3 doen we een kleine hoeveelheid ijzertrichloride. 

- In proefbuis 4 doen we een kleine hoeveelheid kaliumaluminiumsulfaat. 

 

b. Waarneming 

Proefbuis 2 verandert niet van kleur. 

Proefbuis 3 wordt violet. 

Proefbuis 4 wordt blauw. 

 

 
 

 
 

 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 



 

 

b. Besluit 

Kaliumaluminiumsulfaat en ijzertrichloride vormen samen met rodekoolsap complexen. 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

B1  Het begrip intermoleculaire krachten definiëren en indelen in 

dispersiekrachten, dipoolkrachten en waterstofbruggen. 

 

 

 

 

4.Tips and tricks 

Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

- laat de proefbuizen een tijdje staan voor een beter resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


