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1. Veiligheid 
 

  

Vandaag gaan jullie werken in een laboratorium met een aantal gevaarlijke stoffen, waardoor we wat 
maatregelen moeten nemen om het veilig te maken. 
 
Het belangrijkste is dat jullie altijd een veiligheidsbril op hebben en een labjas dragen. 
 
Ook mag je niet eten en drinken in het lab.  
 
Als jullie met chemicaliën werken moeten jullie altijd handschoenen aan hebben. 
 
Pas goed op bij het gebruik van de verfbrander; raak de metalen kop niet aan! 
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2. Synthese van indigo 
 

Doel 

 
In dit deel van het practicum ga je eerst zelf via een chemische reactie indigo maken. 
 

Gereedschap verkennen 

 
In het indigoproject maak je gebruik van het zogenaamde MicroChem-koffertje. 
We gebruiken kleine hoeveelheden en klein materiaal, want dat is beter voor het milieu. 
Zoek bij elke vraag de letters in het plaatje, en vul deze in de tabel in.  

 
 

Waarmee meet je een paar mL vloeistof af? … 

Waarmee meet je een klein beetje vloeistof af? … 

Welke dingen gebruik je bij het filtreren? d,… en … 

Waarmee krab je een klontje vaste stof weg? … 
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Benodigdheden 

 
• De stof 2-nitrobenzaldehyde 

In een plastic buisje. Van deze uitgangsstof voor indigo is circa 0,1 gram 
afgewogen in een klein reageerbuisje. (Het zit dus NIET in het puntig toelopende 
plastic buisje, dat we later voor het verven nodig hebben!) 

• Aceton 
In een erlenmeyer met stop 

• 1M Natronloog (NaOH) 
Natriumhydroxide, 1 molair geconcentreerd in water, in een erlenmeyer met 
stop, dus niet 3M NaOH. 

• Demiwater 
Gedemineraliseerd water, in een plastic potje. 

• Ethanol (alcohol) 
In een erlenmeyer met stop. 

• Pipetteerballon 
• Plastic potje met deksel 

Om uiteindelijk de gemaakte indigo in te doen. 
• PH-papier 
• Vortex 

Een apparaat om reageerbuizen te schudden. De zwarte dop bovenop kan trillen. 
Als je daarop een reageerbuis houdt, wordt de inhoud gemengd. 

• MicroChem-koffertje 
 En daaruit: 

a. trechter 
d. rubber manchet 
m. spatel 
n. injectiespuit 
t. filter 
u. reageerbuis 
s. afzuigkolf 
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Werkwijze 

 

 Trek handschoenen aan. 

 Doe al het “2-nitrobenzaldehyde” uit 
het kleine reageerbuisje voorzichtig 
over in een reageerbuis met een trechter. 

 Voeg met een injectiespuit 0,2 – 0,4 mL aceton bij de stof in de reageerbuis – De 
bedoeling is dat niet iedereen dezelfde receptuur volgt. Maar schrijf in het vakje 
beneden altijd precies op hoeveel je daadwerkelijk hebt toegevoegd. 

 Probeer met een vortex de inhoud van de reageerbuis te mengen. 

 Als de vaste stof is opgelost voeg je 0,3 – 0,5 mL demiwater toe aan de 
reageerbuis. 

 Gebruik weer de vortex om de inhoud te mengen. 
 
 

 

2-Nitrobenzaldehyde is schadelijk 
en irriterend. Vermijd huidcontact! 

Soms gaat iets onverwacht mis, of je hebt het net iets anders gedaan. 
Schrijf hier dus precies op wat je gedaan hebt voor de discussie later in de klas. 
 
Hoeveel aceton toegevoegd:      mL 
 
Hoe lang de ‘vortex’ gebruikt:      s 
 
Hoeveel demiwater toegevoegd:      mL 
 
 
Waarnemingen: 
 
 
 
 
Opmerkingen: (bijvoorbeeld afwijkingen van het plan) 
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 Voeg nu met de injectiespuit langzaam in totaal 0,3 – 0,5 mL 1 M natronloog toe; 
steeds na elke paar druppels mengen met de vortex.  

 Laat de reageerbuis 2 – 4 minuten staan. De vaste stof kristalliseert uit en zakt 
naar de bodem, dit is het reactieproduct; indigo. 

 
 
 
 
 

 

Schrijf hier op wat je gedaan hebt. 
  
Hoeveel natronloog toegevoegd:    mL 
 
Hoe lang de vortex gebruikt:    s  
 
Hoe lang heb je de reageerbuis laten staan:    minuten 
 
 
Waarnemingen: 
 
 
 
 
Opmerkingen:  
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In het reageerbuisje is nu dus de vaste stof, indigo gevormd. Dit gaan we scheiden van 
de vloeistoffen door te filteren.  
 
Vraag hulp aan een assistent bij de bouw en 
het gebruik van de filtreeropstelling. 
 

 De afzuigkolf wordt vastgeklemd aan 
het statief, daarop wordt de rubberen 
manchet gezet en daarop het filter. 
Bevestig aan de zijkant van de kolf de 
pipetteerballon. Zoals hiernaast staat 
beschreven. 

 Meng de inhoud van de reageerbuis nog 
even met de vortex en giet daarna de 
inhoud van de reageerbuis op de filter. 

 Met behulp van de pipetteerballon wordt de vloeistof door de filter in de kolf 
worden gezogen. Let er goed op dat je de lucht uit de kolf trekt en niet juist 
erin duwt! Dan kan de filter en de inhoud over je gezicht spuiten.  

 Zorg ervoor dat zoveel mogelijk indigo op het filter terechtkomt. Dat doe je door 
ongeveer 1 mL demiwater in het reageerbuisje te doen, het te schudden met de 
vortex, op het filter te gieten en dan de vloeistof weer door de filter te trekken. 
Herhaal dit eventueel een aantal keren. De indigo loskrabben met een spateltje 
werkt soms ook.  

 Om te zorgen dat alles wat nog oplost in het water weg te krijgen, wordt de 
indigo gewassen. Dit doe je door 0,5 – 1,0 mL demiwater op de indigo op het 
filter te brengen en daarna het water af te zuigen. Eventueel kan dit 1 keer 
herhaald worden. 

 Hierna wordt de indigo gewassen met 0,5 – 1,0 mL ethanol. Dit doe je door 0,5 – 
1,0 mL ethanol op het indigo op de filter te brengen en daarna het ethanol af te 
zuigen. 

 Herhaal het wassen met ethanol. 

 Laat de indigo hierna een aantal minuten drogen. 

 Hierna wordt de indigo met behulp van een spatel vanaf het filter in het lege 
plastic potje gedaan. Probeer zoveel mogelijk indigo in het potje te smeren. 
Voorzichtig schrapen en vooral niet door het filter heenprikken! 

 Meet de pH (zuurgraad) van de vloeistof in de afzuigkolf met behulp van een 
stukje pH-papier. 
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Schrijf hier op wat je gedaan hebt. 
  
Hoeveel water toegevoegd bij het overbrengen van de indigo:      mL 
 
Hoeveel water toegevoegd bij het wassen:      mL 
 
Hoeveel ethanol toegevoegd bij het wassen:      mL 
 
Hoe lang laten drogen aan de lucht:      minuten 
 
De pH (zuurgraad) van de oplossing is: pH =     
 
 
 
 
 
Waarnemingen: 
 
 
 
 
 
Opmerkingen: 
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3. Verven met indigo 
 

Doel 

 
In dit deel van het practicum ga je katoen verven met indigo. 
 
 

Benodigdheden 

 

 Indigo 
Dat in het plastic potje is gedaan 

 Natriumdithioniet (Na2S2O4) 
Hiervan is circa 0,1 gram afgewogen in een epje, een klein puntig toelopend 
plastic buisje. 

 3M Natronloog (3M NaOH), dus niet 1M NaOH. 

 Warm water 
Dit zit in een bekerglas, dat in het schudwaterbad staat. 

 Spatel 

 Maatcilinder 

 Injectiespuit 

 Pincet 

 pH-papier 

 Een reepje wit katoen van ongeveer 1 cm bij 3 cm 

 Een stukje wit katoen van ongeveer 6 cm bij 8 cm 
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Werkwijze 

 

 Doe met behulp van een maatcilinder 10 – 15 mL warm water uit de kan in het 
schudwaterbad bij het indigo in het plastic potje. 

 Voeg met de injectiespuit ongeveer 0,5 mL 3M Natronloog (3M NaOH) aan de 
inhoud van het plastic potje toe. 

 Probeer door met de spatel te roeren, de indigo op te lossen in de vloeistof. 

 Probeer met het mengsel het reepje witte katoen van 1cm bij 3 cm te verven 
door het reepje in het mengsel te dompelen en het daarna onder de kraan met 
water af te spoelen. 

 
 

 

Schrijf hier op wat je gedaan hebt. 
  
Hoeveel warm water toegevoegd:      mL 
 
 
Waarnemingen: 
 
Is de indigo goed opgelost in de vloeisof? 
 
Kleur van het reepje na het dompelen: 
 
Kleur van het reepje na het spoelen: 
 
 
Conclusie: 
 
Is dit een goede methode om katoen blauw te verven: 
 
 

Opmerkingen: 
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 Voeg het natriumdithioniet uit het epje (het kleine, puntig toelopende plastic 
buisje) 

 Los het natriumdithioniet op, door de oplossing met een spatel te roeren. 

 Doe het grote stuk witte katoen (6 cm bij 8 cm) in het potje met de indigo-
oplossing en sluit het af met het deksel.  

 Schrijf met een stift jullie initialen op het deksel ter herkenning. 

 Zet het potje in het schudwaterbad (60 °C). 

 Laat het potje 15 minuten schudden.  

Schrijf hier op wat je gedaan hebt. 
  
Hoe lang stond het potje in het schudwaterbad? 
 
Temperatuur van het schudwaterbad: 
 
 
Waarnemingen: 
 
 
 
Conclusie: 
 
 
 

Opmerkingen: 
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Pas op met de verfbrander!  
De kop kan heel heet worden. 

 Haal het potje uit het schudwaterbad en bekijk de kleur van de oplossing door 
hem tegen het licht te houden. 

 Haal het deksel van het potje en haal het stukje katoen eruit. 

 Meet de zuurgraad (pH) van de oplossing met behulp van pH-papier  

 Spoel het stukje katoen 30 seconden lang af onder de kraan. 

 Droog het stukje katoen met behulp 
van de verfbrander, pas goed op dat 
het stukje katoen niet verbrandt.  

 

Schrijf hier op wat je gedaan hebt. 
 
De zuurgraad van de oplossing na het schudwaterbad: pH = 
 
Is dit basisch, zuur of neutraal? 
 
Hoe lang onder de kraan gespoeld: 
 
Hoe lang gedroogd met de verfbrander: 
 
 
Waarnemingen: 
 
 
 
Conclusie: 
 
 
 

Opmerkingen: 
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4. Kleuronderzoek 
 

Laat door een practicumassistent met behulp van de lichtsensor en de computer meten 
hoe blauw het stukje stof is geworden. Met een lichtsensor wordt er gemeten hoeveel 
licht er door de stof wordt weerkaatst. Vergelijk dit met de lichtreflectie van een stukje 
normale spijkerstof. 

 
 
  

Waarnemingen: 
 
Hoe blauw is het stukje normale stukje spijkerstof? 
 
 
 
Hoe blauw is het stukje stof dat je zojuist hebt geverfd? 
 
 
 
Hoe blauw is dat in vergelijking met de geverfde stukjes stof van jouw klasgenoten? 
 
 
 
Conclusie: 
 
 
 

Opmerkingen: 
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5. Kwaliteits-onderzoek 
 

Kwaliteit 

 
In de voorgaande stappen heb je zelf een product gemaakt, namelijk een stukje 
spijkerstof. In het laatste deel van dit practicum doe je onderzoek naar de kwaliteit van 
dit stukje spijkerstof in vergelijking met de kwaliteit van industrieel gefabriceerde, 
‘gewone’ spijkerstof. Dit gaat het beste door steeds een experiment te doen met je 
eigen spijkerstof en met een stukje gewone spijkerstof. 
 
De kwaliteit wordt op vijf verschillende manieren getest: 
1. Je onderzoekt of de spijkerstof tegen zeep kan. 
2. Je onderzoekt wat er gebeurt als je het stukje stof schuurt met een schuurblokje. 
3. Je kijkt wat er gebeurt als je het behandelt met puimsteen. 
4. Je onderzoekt het effect van bleekwater op spijkerstof. 
5. Je kijkt wat het effect van kaliumpermanganaat is op spijkerstof. 
 
Je gaat nu dus in 5 experimenten jouw eigen spijkerstof vergelijken met de industriële 
spijkerstof. Ter controle hebben we van elk een stukje stof nodig en voor elk experiment 
heb je van beide een stukje stof nodig; in totaal dus 6 strookjes. Voor de eerste 2 
experimenten hebben we een iets groter strookje 
nodig; knip daarom jouw eigen gefabriceerde 
stukje stof en het stukje gewone spijkerstof in zes 
reepjes zoals hiernaast staat afgebeeld.  
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Onderzoek 1: Schuurblokje 

Wat gebeurt er als je spijkerstof schuurt met een schuurblokje? 

Benodigdheden 

 Een lang reepje van echte spijkerstof en een lang reepje van zelfgemaakte 
spijkerstof 

 Een schuurblokje 

 Een klok 
 

Werkwijze 

 Neem een stukje echte spijkerstof en zorg ervoor dat de donkere kant boven zit. 

 Neem dan het schuurblokje en schuur gedurende een minuut over dat lapje. 

 Kijk of je een vervagingseffect ziet (wordt het bleker?). Noteer je waarnemingen 
hieronder. 

 Schuur vervolgens een minuut over de zelf gemaakt spijkerstof. Zorg ervoor dat 
je even lang en even stevig schuurt als bij de echte spijkerstof en noteer ook hier 
je waarnemingen en de verschillen en/of overeenkomsten hieronder.  

Schrijf hier op wat je gedaan hebt: 
 
 
 
 
Waarnemingen: 
Overeenkomsten: 
 
 
 
 
Verschillen: 
 
 
 
 
Conclusie: 
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Onderzoek 2: Puimsteen 

Wat gebeurt er als je spijkerstof schuurt met puimsteen? 
 

Benodigdheden 

 Een lang reepje van echte spijkerstof en een lang reepje van zelfgemaakte 
spijkerstof 

 Een stuk puimsteen (puimsteen is een vulkanisch gesteente) 

 Een klok 
 

Werkwijze 

 Neem een stukje echte spijkerstof en zorg ervoor dat de donkere kant boven zit. 

 Neem dan het stuk puimsteen en schuur gedurende een minuut over dat lapje. 

 Kijk of je een vervagingseffect ziet (wordt het bleker?). Noteer je waarnemingen 
hieronder. 

 Schuur vervolgens een minuut over de zelf gemaakt spijkerstof. Zorg ervoor dat 
je even lang en even stevig schuurt als bij de echte spijkerstof en noteer ook hier 
je waarnemingen en de verschillen en/of overeenkomsten hieronder.  

Schrijf hier op wat je gedaan hebt: 
 
 
 
 
Waarnemingen: 
Overeenkomsten: 
 
 
 
 
Verschillen: 
 
 
 
 
Conclusie: 
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Onderzoek 3: Bleken 

Wat gebeurt er als je spijkerstof bewerkt met bleekwater? 
 

Benodigdheden 

 Een kort reepje van echte spijkerstof en een kort reepje van zelfgemaakte 
spijkerstof 

 Warm water 

 Een scheutje bleek 

 Een bekerglas 

 Een pincet 

 Een klok 
 

Werkwijze 

 Laat door een practicumbegeleider het bleek in het bekerglas doen. Voeg daar 
zelf warm water aan toe tot het bekerglas ongeveer halfvol gevuld is. 

 Doe de reepjes met een pincet in het bekerglas met bleekwater. 

 Laat de reepjes daar 5 minuten inzitten. 

 Neem het bekerglas mee naar een kraan. Haal de reepjes vervolgens met een 
pincet uit het bekerglas en spoel ze af onder de kraan. Gooi het bleekwater niet 
door de gootsteen, maar doe het in de blauwe jerrycan die in de zuurkast 
staat. 

 Bekijk hoe de reepjes er na het bleken uitzien. 

Schrijf hier op wat je gedaan hebt: 
 
 
 
Waarnemingen: 
Overeenkomsten: 
 
 
 
Verschillen: 
 
 
 
Conclusie: 
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Onderzoek 4: Zeep 

Wat gebeurt er als je spijkerstof wast met zeep? 

Benodigdheden 

 Een kort reepje van echte spijkerstof en een kort reepje van zelfgemaakte 
spijkerstof 

 Warm water 

 Een scheutje zeepoplossing 

 Een bekerglas 

 Een klok 
 

Werkwijze 

 Doe een scheutje zeepoplossing in een beker glas en voeg daar warm water bij 
tot het bekerglas ongeveer half gevuld is. 

 Doe daar vervolgens het reepje echte spijkerstof en het reepje zelfgemaakte 
spijkerstof bij. 

 Laat ze er ongeveer 5 minuten in zitten en roer af en toe.  

 Haal de reepjes eruit en bekijk hoe de lapjes er na het wassen uitzien. 

 Bewaar de zeepoplossing voor onderzoek 5. 

Schrijf hier op wat je gedaan hebt: 
Hoe lang gewassen? 
 
 
 
 
Waarnemingen: 
Overeenkomsten: 
 
 
 
 
Verschillen: 
 
 
 
 
Conclusie: 
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Onderzoek 5: Kaliumpermanganaat 

Wat gebeurt er als je spijkerstof behandelt met kaliumpermanganaat? 
 

Benodigdheden 

 Een kort reepje van echte spijkerstof en een kort reepje van zelfgemaakte 
spijkerstof 

 Een bekerglas met zeepoplossing (van onderzoek 4) 

 Een paar druppels kaliumpermanganaat-oplossing Laat dit door de 
practicumbegeleider toevoegen, want dit is een heel agressieve stof 

 Een klok 
 

Werkwijze 

 Ga met de twee reepjes spijkerstof naar de practicumassistent om 
kaliumpermanganaat toe gedruppeld te krijgen. Denk eraan handschoenen te 
dragen als je de reepjes stof met daarop kaliumpermanganaat vast hebt! 

 Laat de kaliumpermanganaat 5 – 10 minuten intrekken.  

 Was de lapjes vervolgens met de zeepoplossing. 

 Bekijk hoe de lapjes er na deze bewerking uitzien.  

Schrijf hier op wat je gedaan hebt: 
Hoe lang heeft de kaliumpermanganaat ingetrokken? 
 
 
 
 
Waarnemingen: 
Overeenkomsten: 
 
 
 
 
Verschillen: 
 
 
 
 
Conclusie: 
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6. Conclusie 
Algemene Conclusie 

 
 

 
 
  

Wat zijn in de onderzoeken de verschillen en de overeenkomsten tussen de zelfgemaakt spijkerstof en de 
industriële spijkerstof? 
 
 
 
Is er verschil tussen jouw zelfgemaakte spijkerstof en de zelfgemaakte spijkerstof van de andere leerlingen? 
 
 
 
Hoe kan dat verschil zijn ontstaan? 
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7. Vragen 
 

1. Met welke stoffen kun je indigo maken? 

2. Wat kun je met een vortex? 

3. Wat versnelt het filteren van het indigo?  

4. Wat gaat er mis als je met indigo in water zo maar stof wilt verven? 

5. Wat zat er in het epje en wat doet dat met je indigo? 

6. Wat heb je aan het gele leuko-indigo? 

7. Hoe wordt het gele leuko-indigo weer blauw indigo? 

8. Hoe kun je de blauwheid van een stukje geverfde stof meten? 

9. Op welke manier bereik je een wash-out-effect bij een spijkerbroek? 

10. Wat gebeurt er bij het bleken? 
 


