
Verbranding van staalwol door toevoeging van elektrische 
energie 
Onderzoeksvraag: 
Kunnen we staalwol verbranden met een batterij? 
 
 
1. Benodigdheden : stoffen + materiaal  
 
-platte batterij 4,5V 
-aluminiumfolie 
-staalwol 
 
2. Werkwijze 

-Trek een prop staalwol uiteen tot de draadjes bijna los van elkaar zijn en er een luchtige massa 
ontstaat.  
-Leg de staalwol op  een stuk aluminiumfolie 
-Breng de twee klemmen van de  platte batterij (4,5 V) in contact met de staalwol. 
 
 
3. Waarneming 
 
Wat gebeurt er wanneer we de klemmen van de 
batterij in contact brengen met het staalwol? 
Het staalwol begint te ontbranden. 
 
 
 
 
 
4. Besluit 

Wanneer we de batterij in contact met het staalwol brengen, begint een chemische reactie 
(oxidatie). 
Welke energieomzetting vindt plaats tijdens de chemische reactie? 
Chemische energie wordt omgezet in warmte-energie. 

In een endo-energetisch proces kan een chemische reactie optreden door toevoeging van 
warmte/licht. 
In een exo-energetisch proces kan een chemische reactie optreden met afgifte van warmte/licht. 
 

5. Overeenkomende leerplandoelstelling (leerplan ASO tweede graad wetenschappen) 

B17  Chemische reacties waarbij energie wordt verbruikt of vrijkomt onder vorm van warmte, licht of 
elektriciteit, identificeren als endo- of exo-energetisch aan de hand van experimentele 
waarnemingen en/of gegeven en herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven. 

 
 
6. Tips voor de leerkrachten 
 
Info: 



Ijzer is een onedel metaal hetgeen men al kan concluderen uit de observatie dat er roestvorming 
plaatsvindt. Staalwol heeft een groot oppervlak en kan daarom makkelijk ontstoken worden. De 
ontsteking kan plaatsvinden door warmte aan het systeem toe te voegen. In dit geval is de 
initiële warmte ontstaan doordat we een elektrische stroom door het staalwol lieten lopen. De 
ijzerdeeltjes verbranden vervolgens onder een vonkenregen.  
Het blijft echter een gewone oxidatiereactie waarbij het ijzer met het zuurstof uit de lucht 
reageert tot ijzeroxide. Dat ijzeroxide is donker gekleurd, een aanwijzing dat we het met Fe3O4 
te maken hebben en niet met Fe2O3 (roodbruin van kleur). Het heet ijzerhamerslag, omdat het 
ook ontstaat uit de bij het smeden wegspringende ijzerdeeltjes. 
Reactie: 3Fe + 2O2 --> Fe3O4 
Fe3O4 ook wel magnetiet genoemd bestaat eigenlijk niet. Fe3O4 = FeO.Fe2O3 
Als de reactie eenmaal op gang is gebracht houdt deze zichzelf in stand zolang er voldoende 
materiaal beschikbaar is (ijzer of zuurstof). We kunnen dus ook concluderen dat het een 
exotherme reactie is. 
 
 
7. Bronnen 
 http://www.youtube.com/watch?v=5MDH92VxPEQ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5MDH92VxPEQ

