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0 0 0 0Gbwst~cks en actwenngsenergie
Glowsticks zijn in gebruik als ~ichtbron voor nood- en signaalverlichting, maar vrolijken ook feesten en
concerten op. Het gebruik is eenvoudig; even buigen, schudden en de glowsticks geven uren Iicht. De
~angdurige ‘glow-in-the-dark’-werking is gebaseerd op chemoluminescentie.
Tijdens de Scheikundedocentendag 2014 bij deTU Eindhoven hebben docenten en toa’s
kennisgemaakt met een ~eerIingenproefvoor de bepaling van de activeringsenergie van deze reactie,
gebruikmakend van een Iichtsensor en een temperatuursensor.

~ Miek Scheffers-Sap / Facu[teit Scheikundige Technologie,TU Eindhoven

Glowsticks, oak wel lightsticks of
breeklichtjes genoemd, zijn als gadgets
verkrijgbaar in allerlei kleuren. Het prin
cipe van de glowstick is gebaseerd op
chemolurninescentie: een reactie waar
bij de reactie-energie niet vrijkomt in de
vorm van warmte, maar in de vorm van
licht. Voor de reactie is activeringsener
gie nodig. In een pro ef~ die is opgezet
naar een artikel uit de Journal ofChemical
Educationt, meten leerlingen met behuip
van een lichtsensor en een temperatuur
sensor in Coach 6~ de lichtintensiteit en
de iemperai.uur ais functie van de tijd.
Met behuip van deze meetgegevens en
de vergelijking van Arrhenius bepalen
ze de activeringsenergie van de reactie.

Chemolum iniscentie
Dc glowstick bestaat uit twee ge
scheiden compartimenten: het plastic
omhulsel (figuur 2, ED), gevuld met een
waterstofperoxi deoplossing (~). Daarin
bevindt zich nag een glazen buisje,
gevuld met een rnengsel (©) van difenyl
oxalaat en een fluorescerende kleurstof.
Wanneer het buisje gebroken wordt,
komen de stoffen met elkaar in contact
en start de reactie waarbij de kleurstof in
een aangeslagen (geactiveerde) toestand

Lerechtkomt (~). Hierbij komt energie
vrij in de vorm van licht, in een kleur die
affiangt van de gebruikte fluorescerende
kleurstof (~).

Figuur 2. Bouw
en werking glow
stick. Bron: http://
commons. wiki
media.org/wiki/
File:Glowstick.
sag.

De reacties die optreden, staan weergege
yen in flguur 3. In stap i reageert de di
fenyloxalaatester met waterstofperoxide
tot fenol en I,2-dioxethaandion. In stap
2 ontleedt I, 2-dioxethaandion spontaan
tot koolstofdioxide waarbij de kleurstof
door de hierbij vrijkomende energie in
de aangeslagen toestand komt. Hierop
zendt de kleurstof een foton uit.

+ H,O, -4 2 ~

+ dye —+ 2C0, + dye~

dye*__* dye + fly

Figuur3. De reacties.
Bron: http://nLwikipedia.org/wiki/Glowstick.

Activeringsenergie
De activeringsenergie (Ea) is de energie
die het systeem nodig heeft am een che
mische reactie te laten verlopen. Dc reac

tiesnelheidsconstante k van een reactie
is athankelijk van de activeringsenergie.
De vergelijking van Arrhenius geeft het
verband weer:

Ea

k = Ae RT

Deze vergelijking kun je omschrijven tot

ln(k) = ln(A) — *

Een graflek van 1n(k~ tegen i/Tlevert een
rechte lijn met helling ~Ea/R en asafsnede
ln(A).
Dc reactie in de glowstick is een eerste
orde reactie. Hiervoar geldt reactiesnel
heid (r) = k*[Xjmet [Xj de concentratie
van de reactant. Oak geldt dat de
hoeveelheid gemeten licht, I, recht even
redig is met de reactiesneiheid: r = c*I.
Samen geeft dit c*I = k *[xl. Invullen van
de Arrheniusvergelijking:

Ea

c*I=Ae RT*[X] ofwel
/ {xTh Ha 1

In(I)=1nt,,~A*___)_.~-*~

Als je ln(1) uitzet tegen uT ontstaat een
rechte lijn met helling ~EaIR~ Uit deze
helling volgt de grootte van de active
ringsenergie.

Het experiment
Plaats de glowstick in een waterbad van
ongeveer 6o ~C en laat hem op tempera
tuur komen.
Sluit de lichtsensor en de tempera
tuursensor aan op het meetpaneel en
start het pragramma Coach 6. Plaats
de lichtsensor in de opening aan de
zijkant van de reageerbuishouder. Haal
de glawstick uit het waterbad van 6a ~C
en snijd/knip hem open. Pipetteer de
inhaud van de glawstick in de reageer
buis en plaats de reageerbuis terug in
het warme water. Plaats na korte tijd de

Figuur I. Glowsticks.
Bronfolo: www.kardwell.com/glow.html.
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reageerbuis met inhoud in de ‘reageer
buishouder’ en zet de temperatuursen
sor in de oplossing. Start de meting en
blijfmeten tot de temperatuur gedaald
is tot ongeveer 30 ‘C ~.

Benodigdheden
Kookplaatje, thermometer, stanleymes of
blikschaar, plastic pipetje, 2x bekerglas
hoog model (250 mL),glowsticks (Break
light 6~1 5cm, geel van glowspecialist.nl),
computer/laptop met Coach 6, meetpaneel,
lichtsensor(0..200 lx) (CMA,0142i),tempe-
ratuursensor (-20.125 ‘C) (CMA, 0511 BT),
reageerbuis en reageerbuishouder (van
Lego).

Meetresultaten
In figuur ~ staan de meetresultaten
weergegeven. Rechtsboven de grafiek
waarin de lichtintensiteit tegen de tijd
is uitgezet. Rechtsonder staat de tempe
ratuur tegen de tijd. Deze twee grafie
ken kun je in het programma Coach
6 verwerken tot een grafiek waarin
je ln(I) uitzet tegen uT (linksboven).

Uit de helling van de laatste grafiek
bereken je de activeringsenergie. Voor
deze reactie heeft die de grootte van
95 kJ mol’.

Reacties en ideeën
De docenten en toa’s gaven tij dens de
Docentendag4 bij de Faculteit Schei
kundige Technologie aan dat deze
proefbinnen een lesuur goed uit te
voeren is. Ofschoon de vergelijking
van Arrhenius geen deel uitmaakt
van de nieuwe examenprogramma’s,
gaven zij aan dat deze proef goed in
gezet kan worden bij bijvoorbeeld een
practicumcircuit binnen het vwo over
reactiesnelheid of voor een verdie

Tijdens de Docentendag
bij deTU/e hebben docenten
en toa’s ken nisgemaakt met

deze proef

pende opdracht rond reactiekinetiek
voor talentvolle leerlingen. Nieuwe
ideeën die opborrelden bij de deelne
mers waren het laten bepalen van de
orde van de reactie, het onderzoeken
of verschillende kleurstoffen in de
glowsticks de activeringsenergie hem
vloeden of de kleur van de legoblokjes
van de reageerbuishouder de grootte
van de activeringsenergie beinvloedt
of het variëren van de concentratie
waterstofperoxide om de concentratie
afhankelijkheid van de reactiesneiheid
te onderzoeken.

Noten
i.Roser G.E. (ig~~), Lightstick Kinetics. Journal

ofChemical Education (76)11, 1514-1515.

2. Voor het programma Coach 6 en sensoren, zie
http://cma science.nllindexnl.htrnl.

3. Via een e-mail aan
vaksteunpuntscheikuiide® ~ue.nl kuni. u de

volledige proefbeschrijving opvragen.

~. Indien u de nieuwsbrief met docenten/toa- en
leerlingenactiviteiten van de Faculteit Schei
kundige Technologie wilt ontvangen, stuur
een e-mail naar cheminfo.ST®tue.nl.

Figuur 5. Meetresultaten.
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~e Miek Scheffers-Sap

heeftjarenlang als docent
scheikunde en natuurkunde
gewerkt in het voortgezet
onderwijs. Thans is zij hi]
de TUEindhoven, Faculteit
Scheikundige Technologie,
betrokken bii de aansluitings-~
activiteiten voor leerlingen en
professionaliseringsactiviteiten voor docen
ten en too’s. Daarnaast is zij vakdidacticus
scheikunde hi] de lerarenopleiding van de TU/e
(‘Eindhoven School ofEducation).

Figuur4. Opstelling.
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