
                

 

Brandende handen met handzeep 

Onderzoek 

 

 

Hoe kunnen we onze hand in een vuur/vlam steken zonder ons te verbranden? 

Hypothese 

 

 

We moeten de vlam ‘kouder’ maken. 

Materiaal 

 

Producten: 

- Desinfecterende zeep  

- Water  

Materialen: 

- Aansteker 

- Kom  

 

Veiligheid 

 

Opgepast je werkt met vuur!  

De handzeep rechtstreeks op je hand doen en aansteken,  

mag je nooit doen! Dit veroorzaakt ernstige brandwonden. 

 Draag een 

labojas en een veiligheidsbril. 

Bind lange haren samen. 

Zorg dat je een kom water bij de hand hebt! 

Opstelling 

 

 

Uitvoering 

 

- Smeer een niet-brandbaar oppervlak in met desinfecterende zeep. 

(Je kan de leerlingen een tekening laten maken! Bijvoorbeeld een huisje.) 

- Steek met een aansteker de rand van het gemaakte patroon van 

desinfecterende zeep in brand. 

- Beweeg je hand doorheen het vuur. 

- Wat voel je? (de vlam is niet zo warm) 



Waarneming 

 

Voor: We steken met een aansteker de desinfecterende zeep aan. We zien een 

oranje vlam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens:   

We zien dat we onze hand doorheen de vlam kunnen bewegen zonder ons te 

verbranden. De vlam voelt kouder aan dan normaal. 

 

(Hier is geen foto van omwille van veiligheidsredenen, want indien je iets te lang je 

hand stil houd in het vuur, verbrand je je wel)  

 

Na: 

We zien dat de vlam uit zichzelf na een tijdje dooft. We zien ook op sommige plaatsen 

dat de zeep zwart/bruin geworden is. (Interpretatie: de zeep is verbrand) 

 

 

 



Rapport 

 

Waarom doven we de vlam niet?  

Wel om een verbrandingsreactie te verkrijgen moet je aan 3 voorwaarden voldoen:  

 -      Brandbare stof moet aanwezig zijn. 

- Zuurstofgas moet aanwezig zijn. 

- Energietoevoer moet aanwezig zijn. 

In deze proef is de brandstof alcohol (Ingrediënt van de desinfecterende zeep), 

zuurstofgas zit in de lucht en de energietoevoer in het begin van de chemische reactie 

is de aansteker. Eenmaal de reactie gestart is door energietoevoeging, onderhoudt de 

verbranding zichzelf. Deze reactie is een exotherme reactie. 

In de desinfecterende zeep is maar een beperkte hoeveelheid alcohol aanwezig, dus 

vanaf het moment dat alle alcohol opgebrand is, dooft de vlam. Ook bestaat de 

desinfecterende zeep vooral uit water. Dit water helpt ook om de vlam te doven. 

Hoe komt het dat we onze hand in de vlam kunnen houden zonder ons te 

verbranden? 

Desinfecterende zeep bestaat vooral uit water en alcohol. 

Het kookpunt van water is 100°C, het kookpunt van alcohol ligt lager. 

De specifieke warmtecapaciteit geeft de hoeveelheid warmte weer die nodig is om de 

temperatuur van 1 g van een zekere stof met 1° C te doen stijgen. 

 

Doordat de specifieke warmtecapaciteit van water relatief hoog is, is er meer energie 

nodig om een hogere temperatuur te bekomen vergeleken met alcohol. Dit zorgt 

ervoor dat de vlam minder heet aanvoelt.  

 

Het water absorbeert de hitte van het object dat in brand staat (doordat water een 

hoger kookpunt heeft dan de alcohol die in brand staat), hierdoor verbrandt het 

object minder. 

Verbrandingsreactie alcohol in de zeep: 

CH3CH2OH + 3 O2  2 CO2 + 3 H2O 

Bronnen 

 

Sites: 

https://www.thoughtco.com/hand-sanitizer-fire-project-607488 

http://www.wikihow.com/Create-a-Fire-in-Your-Hand 

filmpje: 

https://www.thoughtco.com/hand-sanitizer-fire-project-607488
http://www.wikihow.com/Create-a-Fire-in-Your-Hand


https://www.youtube.com/watch?v=sinQ06YzbJI&t=182s 

Leerplan 

 

Dit proefje kan je koppelen aan de volgende begrippen uit de chemie: 

‘verbrandingsreactie’, ‘exotherme reactie’,… maar je kan dit proefje bv.: in de fysica 

ook koppelen aan het begrip ‘kookpunt’, ‘specifieke warmtecapaciteit’,… 

Leerplan: D/2012/7841/063   2e graad ASO wetenschappen vak: chemie 

 

Leerplan: D/2012/7841/009  2e graad ASO wetenschappen vak: fysica 

 

Tips 

 

- Je kan zouten (bijvoorbeeld borax)) toevoegen aan de desinfecterende zeep 

zodat je vlam een bepaalde kleur krijgt. 

Keukenzout (NaCl) zal je een gele vlam 

opleveren:  

 

 

 

 

 

- Probeer ook eens een ander niet-brandbaar oppervlak. Misschien krijg je een 

ander effect te zien. 

- Zorg er zeker voor dat het actief bestanddeel ethylalcohol is of 

isopropylalcohol. Andere alcoholen kan je ook testen, maar wees extra 

voorzichtig deze werken misschien niet!  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sinQ06YzbJI&t=182s

