
Proef 2: Kerstlichtjes 
 

1. Onderzoek 

a. Onderzoeksvraag: Hoe kunnen we zelf kerstlichtjes maken?  

b. Hypothese: Door stoffen te gebruiken die verschillende kleuren licht uitstralen  

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Vlamproef: techniek gebruikt om de elementen-samenstelling van een monster vast 

te stellen, de kleur van de vlam is namelijk afhankelijk van de aanwezige 

metaalzouten. 

b. Materiaal + stoffen (eventueel waar bekomen) 

- 3g calciumacetaat 

- 75ml ethanol 

- 10g lithiumchloride 

- 10g boorzuur 

- Lucifer 

- Maatbeker 

- 2 pyrex horlogeglazen / petrischaaltjes 

- Spatel 

c. Bereiding oplossingen 

/ 

d. Opstelling = foto’s 

 

 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

e. Veiligheid 

i. Etiketten 

 



 

 

 
ii. H/P zinnen 

C4H6O4Ca: H315 – H319 – H335, P261 – P305 + P351 + P338 

C2H6O: H225 – H302 – H371, P210 – P260 

LiCl: H302 - H315 - H319 - H335, P261 – P305 + P351 + P338 

H3BO3: H360, P201 – P308 + P313 

iii. WGK code 

C4H6O4Ca: WGK = 1 

C2H6O: WGK = 1 

LiCl: WGK = 1 

H3BO3: WGK = 1 

iv. COS brochure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. Koppeling MSDS 

http://chemie.baso.khlim.be/msds/msdscalciumacetaat.pdf 

http://chemie.baso.khlim.be/msds/msdsethanol.pdf 

http://chemie.baso.khlim.be/msds/msdslithiumchloride.pdf 

http://chemie.baso.khlim.be/msds/msdsboorzuur.pdf 

 



 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

1. Doe 3g calciumacetaat in een maatbeker van 250ml. 

2. Voeg 10ml gedestilleerd water toe en meng met de calciumacetaat. 

3. Voeg 75ml ethanol toe. Er wordt onmiddellijk een gel gevormd. (niet roeren!) 

4. Gebruik een spatel om de gel over te brengen naar 2 pyrex petrischaaltjes. 

5. Strooi 10g lithiumchloride over de gel in 1 petrischaal en 10g boorzuur over de gel 

in de andere petrischaal. 

6. Steek in beide schaaltjes de gel in brand. 

b. Waarneming = foto’s 

We mengen 3g calciumacetaat en 10ml gedestilleerd water in een maatbeker. Hierbij 

voegen we 75ml ethanol. We zien dat er onmiddellijk een gel wordt gevormd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

We verdelen de gel over 2 pyrex petrischaaltjes (in dit geval maakten we gebruik van 

de omhulsels van theelichtjes). We strooien lithiumchloride over de gel in 1 

houdertje en boorzuur over de gel in het andere houdertje. Daarna steken we de gel 

in brand.  

 

 
 

 

 

 

 

 
4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

Neerslagvorming bij reactie tussen ethanol en calciumacetaat: strengen Ca(OAc)2 

worden gevormd (Sterno) 

b. Besluit 

Bij het samenvoegen van calciumacetaat en ethanol wordt een ontvlambare gel 

gevormd. Wanneer je deze gel aansteekt, wordt het boorzuur en de lithiumchloride 

opgewarmd. Deze stoffen nemen energie op en lanceren hun elektronen naar een 

geëxciteerde toestand. Wanneer de elektronen hun energie vrijgeven, doen ze dit in 

de vorm van licht. De kleur is afhankelijk van de golflengte van het licht. 



c. Koppeling aan 

i. Leerplan/nen 

VVKSO – BRUSSEL D/2012/7841/063 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

http://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/holiday-fire-red-

green-flames 

ii. Film  

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

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

Je kan uiteraard ook andere metaalverbindingen gebruiken om de vlamproef uit te 

voeren.  

In plaats van pyrex petrischaaltjes kan je ook gewoon de omhulsels van theelichtjes 

gebruiken.  

b. Vragen bij demonstratie en verwerking resultaten 

Waarom krijgt de vlam bij lithiumchloride een andere kleur dan deze bij boorzuur?  

 


