
Vuur schrijven 
 

Onderzoek 
 

1. Onderzoeksvraag 
 

Kunnen we met vuur schijven? 
 

Hypothese 
 

Ja, dit gaat met een lucifer 
Ja, dit doen we door deodorant op een papier te spuiten en vervolgens aan te steken. 
Ja, dit gaat. 
Nee, dit gaat niet. 
… 

 

Voorbereiding 
 

1. Begrippen als achtergrond voor experiment 
 

Zout 
 

Materiaal + stoffen (eventueel waar bekomen) 
Kaliumnitraat 
Water 
Papier, best perkamentpapier 

 

Bereiding oplossingen 
 

We werken tijdens dit experiment met een oververzadigde oplossing. Dit wil zeggen dat 
er meer kaliumnitraat in onze oplossing aanwezig is dan dat er opgelost kan 
worden. Dit zien we doordat na roeren er nog steeds kaliumnitraat op de bodem 
van onze maatbeker ligt. 

 
Opstelling = foto’s 

 

 
 

 

Veiligheid 



 
Etiketten 

Kaliumnitraat 
KNO3 oververzadigd 

  

Waarschuwing CAS 7757-79-1 
H 272 P 210 

 
 

H/P zinnen 
 

Kaliumnitraat 

 

H 272 

Kan brand bevorderen; oxiderend. 

 

P 210 

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet 

roken. 

 

WGK code 
 

Kaliumnitraat: WGK 1: Zwak waterverontreinigend. Afval niet in de gootsteen 

lozen. 

 

COS brochure 
 

 

 
 

Koppeling MSDS 
 

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

 

  



Uitvoeren 
 

1. Werkwijze 
 

Meng kaliumnitraat en een zeer kleine hoeveelheid warm water. Zorg dat je een 
verzadigde kaliumnitraat-oplossing hebt. Het is geen probleem als er nog 
korreltjes kaliumnitraat overblijven 

Dip een penseel, wattenstaafje, tandenstoker, vingernagel, etc. in de oplossing en 
gebruik deze om het bericht te schrijven. Zorg dat de boodschap of het ontwerp 
aan de rand van het papier begint. De lijnen van het bericht mogen niet 
onderbroken worden omdat het vuur zal reizen vanaf de rand van het papier 
langs het schrijven.  

Laat het papier drogen. Uw bericht wordt onzichtbaar. Zorg dus dat je weet waar je bent 
begonnen met je boodschap! 

Raak de rand van het papier, waar het bericht begon, aan met een lucifer. Het bericht 
zal ontsteken en branden in een smeulend vuur tot de boodschap volledig 
zichtbaar is.  

Als je alleen de rand van het papier hebt aangestoken, zal de rest van het papier in tact 
blijven! 

 

Waarneming = foto’s 
 

 
 

 

Reflecteren 
1. Optredende reacties 

 

 
Besluit 

 

Het kaliumnitraat zal beginnen te branden en de boodschap zal zichtbaar worden. De rest 

van het papier daarentegen zal niet ontbranden. 

  



Koppeling aan 
 

Leerplan/nen 
 

 

 

Bronnen 
 

Literatuur 
 

 http://chemistry.about.com/od/funfireprojects/a/Fire-Writing.htm 

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaliumnitraat 

 

Tips and tricks 
 

Opmerkingen bij uitvoeren van proef 
 

 Zorg dat je weet waar je boodschap begint, anders steek je mogelijk het 

volledige papier in brand. 

 Zorg dat de kamer verlucht is, er ontwikkeld immers aardig wat rook. 

 Doe de proef niet onder de zuurkast, de afzuiging zal er voor zorgen dat het 

hele papier begint te branden. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaliumnitraat

