
Omkeerbare reactie onder invloed van licht 
 
 
1. Onderzoek: 

a. Onderzoeksvraag: 
Kunnen we een stof laten ontkleuren door er licht op te schijnen ? 
 

b. Hypothese: 
We kunnen een samenstelling maken met thionine die ontkleurt wanneer we er met een  
fel licht op schijnen. 

 
 

2. Voorbereiden 
a. Materiaal + stoffen (bereidingen): 
 

- overheadprojector 

- glazen roerstaaf 

- maatcilinder 10 ml 

- balans 

- bekerglas, 1 l 

- gedestilleerd water 

- aluminiumfolie of zwart papier 

- FeSO4.7H2O, 2,0 g  

- H2SO4-oplossing, 1 mol.l-1 

- thionine-oplossing 0,001 mol.l-1 

 

b. Veiligheid (etiketten/COS-brochure/WGK): 
 

IJzer(II)sulfaat (7 aq) 
FeSO4.7H2O  

  

Waarschuwing CAS 7782-63-0 
 
H 302-319-315 P 301+312-302+352-
305+351+338 

  
  

 

 
Zwavelzuur 
H2SO4                                                        1 M  

  

Gevaar CAS 7664-93-9 
 
H 314 P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

c. Opstelling (foto): 
 

 

3. Uitvoeren en waarnemen 
a. Werkwijze: 

 
1 Meng de volgende stoffen in twee bekerglazen van 1 liter: 50 ml van de thionine-

oplossing, 100 ml H2SO4-oplossing en voldoende gedestilleerd water om een 

eindvolume van 600 ml te bekomen. Goed roeren. 
2 Verduister het lokaal en voeg aan een van de bekerglazen 2,0 g ijzer(II)sulfaat toe.  

3 Plaats de beker op de overheadprojector en zet deze op: de paarse kleur van de 

oplossing verdwijnt en de oplossing is kleurloos. 

4 Zet de overhead af: de oplossing wordt opnieuw paars. 

 

Herhaal hetzelfde experiment met de tweede beker (zonder ijzersulfaat). 

 

5 Leg nu een dikke aluminiumfolie op het vlak van de overhead zodanig dat ongeveer 

de helft afgedekt wordt. Plaats de beker op het projectorvlak en zorg ervoor dat de 

helft van de beker belicht wordt. 

6 Zet de projector aan: er is een duidelijk verticale scheiding tussen de paarse kant en 

de kleurloze kant van de oplossing. Dit toont aan dat de reactie gebeurt onder invloed 

van het licht en niet door de warmte van de lamp. Direct en fel zonlicht kan ook als 

lichtbron worden gebruikt. 

 

 

b. Waarneming + foto’s: 
 



 

 

4. Reflectie 
 

a. Besluit proef: 
 

Thionine is een organische verbinding die in twee vormen kan voorkomen: een kleurloze 

gereduceerde vorm, en een paarse, geoxideerde vorm. Het kan gebruikt worden als een 

redoxindicator. 

 

Wanneer een reductor, zoals Fe2+-ionen, toegevoegd wordt aan een zure thionine-

oplossing, dan wordt deze omgezet in de kleurloze gereduceerde vorm, terwijl Fe2+ 

geoxideerd wordt naar Fe3+. 

 

Dit gebeurt echter enkel in de aanwezigheid van een intense lichtbron, m.a.w. dit is een 

fotochemische reactie. Ze is bovendien omkeerbaar: neem de lichtbron weg en de paarse 

kleur van de geoxideerde vorm verschijnt weer. 

 

 Thio+ +     2 Fe2+   +   2 H+                ThioH2
+    +   2 Fe3+ 

       paars                                                                                kleurloos 

 

In de geoxideerde vorm is er conjugatie van dubbele bindingen over de 

drie ringstructuren. De excitatie van de elektronen ligt hier in het 
zichtbaar gedeelte van het spectrum. In de gereduceerde vorm is de 

dubbele binding verdwenen. Alle elektronische energieovergangen liggen 
nu in het ultraviolet gebied. 

 

Dit type redoxreacties – het opnemen van H+-ionen en elektronen – is 

kenmerkend voor verschillende biochemische reacties zoals de overdracht van 

elektronen van NADH naar dizuurstof. 

 

b. Tips en trucs: 
 

De thionine-oplossing wordt best vers bereid; binnen de week gebruiken. 
 

c. Bronnen (ook link naar filmfragmenten): 
 

http://www.flinnsci.com/Documents/demoPDFs/Chemistry/CF0815.00.pdf  

http:www.woodrow.org/teachers/ci/1988/thionine.htm 

http://elmhurst.edu/~chm/demos/thionintwofacereac.html 



 

 

 


