
Verlicht het lokaal met de kleurrijkste gelkaarsjes  
 

1 Onderzoeksvraag:  
 

Welke zouten kan je  aan een brandbare gel toevoegen om zoveel mogelijk kleuren te bekomen? 

 

2 Benodigdheden: 
 

 Materiaal:  

 

 maatbeker (150 ml); 

 theelichtje; 

 weegschaal (+vlootjes); 

 lucifer; 

 maatcilinder. 

 

 Stoffen: 

 

 ethanol; 

 calciumacetaatmonohydraat; 

 metaalzouten. 

 

3 Link leerplan: 
 

LICAP D/2006/0279/039 

 

2 Inzien dat elke verbrandingsreactie een reactie met dizuurstof is waarbij oxiden ontstaan en 

energie vrijkomt 

 

4 Werkwijze: 
  

Voorbereiding: 

 

 Weeg 4 g calciumacetaatmonohydraat af m.b.v. de weegschaal. 

 Los dit op in 14 ml water en breng dit in de maatbeker. 

 Vul een tweede maatbeker met 10 ml ethanol. 

 

Uitvoering experiment: 

 

 Voeg beide oplossingen samen in een derde maatbeker en schenk het mengsel een paar keer 

heen en weer (tot het een gelatinestructuur krijgt). 

 Haal het er dan uit en giet het in een leeg theelichtomhulsel. 

 Zet dit onder de zuurkast en steek de substantie aan m.b.v. de lucifer. 

Strooi een metaalzout in de vlam (vb. CuSO4). 

 

5 Afval en veiligheid: 
 

Veiligheid:  

 

 Tijdens de proef worden een (dichtgeknoopte) labojas en veiligheidsbril gedragen. 

 Het aansteken van de substantie gebeurt onder een zuurkast. 

 



Afval: 

 

 Het theelichtomhulseltje kan uitgeveegd worden m.b.v. een papieren doekje en zo opnieuw 

gebruikt worden. 

 Alle restanten mogen in de vuilbak. 

 

6 Reacties: 

 
 Maken van de gelatinesubstantie: 

 

Ca(CH3COO)2.H2O + 2 C2H5OH  CH3COOC2H5 + 3 H2O + Ca + 4 CO2 

 

 Verbranden van de substantie: 

 

C2H5OH + 3 O2  2 CO2 + 3 H2O 

 

7 Alternatieve methoden: 
 

 Meer ethanol gebruiken (15 ml). 

 Metaalzout reeds in ethanol oplossen. 

 Metaalzout in substantie mengen. 

 

8 Verklaring: 
 

Ethanol vormt met calciumacetaat een gel: een verschijningsvorm van materie die het midden houdt 

tussen een vaste stof en een vloeistof. Een gel bestaat uit een netwerk van lange ketens (vaak polymeren) 

ondergedompeld in vloeistof. Beide componenten horen bij elkaar: de vloeistof zorgt ervoor dat het 

netwerk niet in elkaar klapt, terwijl het netwerk ervoor zorgt dat de vloeistof niet wegloopt. 

Een mogelijke verklaring voor de vorming van de gel : toevoeging van ethanol aan de verzadigde 

oplossing verlaagt de oplosbaarheid van calciumacetaat. Er ontstaat een netwerk van de vaste stof. Dit 

netwerk blijft intact door de aanwezigheid van ethanol.De oplosbaarheid van calciumacetaat daalt bij 

stijging van de temperatuur. Dit is een uitzondering op de regel dat stoffen beter oplossen bij stijging van 

temperatuur.(37.4 g/100 ml bij 0°C ; 29.7 g/100 ml bij 100°C). Als de gel brandt en de onderliggende 

massa dus in temperatuur stijgt, lost er NIET meer van het calciumacetaat op.  

 

9 Tips voor in de klas: 
 

 Als de substantie niet direct een gelatinestructuur vertoont, roer er dan even in of giet ze een 

paar keer over m.b.v. een tweede maatbeker. 

 Bij het strooien van het metaalzout in de vlam dient men ervoor te zorgen dat het zout 

voldoende fijn verstrooid wordt (geen klonters !). 

 

10 Bronnen (website): 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TuPnpn1au08 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TuPnpn1au08

