
Ionuitwisseling aantonen met rodekoolsap  

1. Onderzoeksvraag 

welk resultaat krijgen we bij elektrolyse van rodekoolsap? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

- Ionen 

- indicator 

 

b. Materiaal + stoffen  

- elektrolysetoestel 

- Rodekoolsap 

- Elektroden 

- Spanningsbron 

 

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. 

 

d. Opstelling (foto) 

 
 

e. Veiligheid 

i. Etiketten 

Azijnzuur 
CH3COOH  

  

Gevaar CAS 64-19-7 

H 226-314 
P 280.1+3+7-301+330+331-305+351+338 
  

 

 

ii. H/P zinnen 

Azijnzuur: 



H226-314: Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige brandwonden en 

oogletsel. 

P280.1+3+7-301+330+331-305+351+338: Beschermende handschoenen en 

oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. 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. 

 

iii. WGK code 

Azijnzuur: 1 (licht vervuilend) 

 

iv. COS brochure 

/ 

 

v. Koppeling MSDS 

 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

- We drenken filtreerpapier in rode koolsap. 

- We plaatsen het papiertje in het elektrolysetoestel 

- We plaatsen de 2 elektroden aan beide kanten van het toestel. 

- We leggen een spanning van 12V aan. 

 

b. Waarneming 

Rode koolsap wordt geel/groen aan de – pool en violet/rood aan de + pool. 

 
 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

Red (kathode): 4 H2O (l) + 4 e- --> 2 H2 (g) + 4 OH- (aq) Eo = -0.83 V 

Ox (Anode): 2 H2O (l) --> O2 (g) + 4 H+ (aq) + 4 e- Eo = -1.23V 



Redox: 6 H2O (l) --> 2 H2 (g) + O2 (g) + 4 OH- (aq) + 4 H+ (aq) 

Algemene reactie: 2 H2O (l) --> 2 H2 (g) + O2 (g) Eo = -2.06V 

 

 

b. Besluit 

Aan de anode ontstaat een geel/groene kleur. Dit komt omdat er protonen worden 

vrijgemaakt waardoor het anhydrobase (pH = 6-7) reageert tot chalcone (pH > 8)  

Aan de kathode ontstaat een rode kleur. Dit komt omdat de protonen reageren met het 

anhydrobase ter vorming van flavylium cation. 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

B1  Elektrolyse herkennen als een gedwongen chemische reactie onder 

invloed van elektrische stroom. 

SET6 

SET16 

SET24 

V45 De reacties aan anode en kathode bij elektrolyse van waterige 

oplossingen voorspellen. 

 

 

B2  Aan de hand van gegeven formules van reagentia en reactieproducten 

eenvoudige reactievergelijkingen opstellen en corpusculair voorstellen en 

interpreteren als een hercombinatie van de aanwezige atomen. 

C13 

 

 

d. Bronnen 

i. Film  

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

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Gebruik een zwarte kabel aan de minpool en een rode aan de pluspool. 

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


Met een elektrolyse toestel kan je gewoon rode koolsap in het gleufje gieten i.p.v. in 

papier te drenken. 

 

 

 

 

 

 

 


