
Drakenadem 

 

1. Onderzoeksvraag: 
Hoe kunnen we lithium herkennen? 
 
2. Hypothese: 
    - vuur en alcohol 
 
3. Benodigdheden: 
    Materiaal/producten: 
    - bunsenbrander 

    - lucifers 

    - sprayflesje 

    - 100 ml ethanol 

    - 15 ml water  

    - 3 g lithiumzout 

    Berekeningen oplossingen gemaakt per liter: 
    Geen berekeningen. 
 
4. Veiligheidsetiketten: 
    - Ethanol: 

Ethanol 
CH3CH2OH  

 

Gevaar CAS64-17-5 
H 225 
P 210 
  

 
    - Lithiumzout: 

Lithiumcarbonaat 
Li2CO3  

 

Waarschuwing CAS554-13-2 
H 302-319 
P 301+312-305+351+338 
  

 
5. Gebruik in secundaire klas via COS brochure: 
     - Ethanol: 
     D: demonstratieproeven, uitgevoerd door de leerkracht  
      1ste graad 
     L: leerlingenproeven in richtingen waarin chemie niet als een hoofdvak kan beschouwd worden    
      1ste graad 
     LT: leerlingenproeven waarin chemie een hoofdvak is (Techniek-Wetenschappen, Chemie,        
     Biotechnische wetenschappen, …)  
      1ste graad 

  



   - Lithiumzout: (lithiumchloride) 
      D: demonstratieproeven, uitgevoerd door de leerkracht  
       2de graad 
      L: leerlingenproeven in richtingen waarin chemie niet als een hoofdvak kan beschouwd worden    
       2de graad 
      LT: leerlingenproeven waarin chemie een hoofdvak is (Techniek-Wetenschappen, Chemie,  
      Biotechnische wetenschappen, …)  
       2de graad 
 
6. Proefopstelling:  

 
 
7. Uitvoering of werkwijze 
    - Maak een mengsel van 100ml ethanol, 15ml water en 3g lithiumzout. 

    - Giet het mengsel in een sprayflesje. 

    - Steek de bunsenbrander aan. 

    - Spuit het mengsel op de vlam.  

 

8. Waarnemingen:  
Er ontstaat een rode vuurbal of vlam. Afhankelijk van het metaal kunnen we een andere kleur 
verkrijgen. 
 

 
 



 
 
9. Besluit + optredende reacties: 
De verbrandingsreactie van de alcohol verloopt als volgt: 
C2H5OH + 4 O2 -> 2 CO2 + 3 H2O + energie 
De energie die vrijkomt nemen we waar in de vorm van licht en warmte. 
Het zout voegen we alleen maar toe om de vlam wat meer kleur te geven. 
 
10. Tips bij uitvoeren van de proef: 
Men moet steeds opletten hoe men het mengsel in de vlam spuit.  
 
11. Koppeling lesonderwerp leerplan: 
5.1.1 Stoffen rondom ons 
5.1.1.2 Chemische elementen in stoffen  
p. 22: B8: Vanuit experimentele waarnemingen samengestelde en enkelvoudige stoffen 
onderscheiden op basis van het al dan niet chemisch afbreekbaar zijn tot stoffen met andere 
stofeigenschappen. 
 
12. Bronnen /filmfragmenten: 
Geen bronnen/filmfragmenten 
 


