
                

 

Oplichten met een kaars 

 

Onderzoek 

 

Hoe kan ik de glazen plaat omhoog krijgen door enkel gebruik te maken van de 

materialen.  

 

 

Hypothese 

 

Door het kaarsje aan te steken en het glas omgekeerd op de kaars de zetten. 

 

Materiaal 

 

Producten 

Water 

Materialen 

Glazen plaat 

Kaarsjes 

Lucifers/aansteker 

-Glazen 

-Papieren zakdoek 

 

Opstelling 

 

 



 

Uitvoering 

 

Vraag aan de leerlingen hoe ze de glazen plaat omhoog kunnen krijgen door gebruik 

te maken met het opgestelde materiaal. 

Maak een stuk papier nat en plaats dit in het midden van de plaat. 

Zet een kaars op het nat papier en doe de kaars aan.  

 

Duw lichtjes op het glas zodat de kaars geen zuurstof meer heeft en stopt met 

branden. 

 

Hef eerst de plaat op zonder gewichtjes. 

Als de vorige stap lukt, kan je het gewicht op de plaat verhogen. 

Waarneming 

 

Je kan de plaat opnemen als de kaars gedoofd is. Je kan de plaat zelfs oplichten met 4 

glazen als gewichtjes. 



 

 

Rapport 

 

Het gas dat zich in het glas bevindt is warm door de kaars. Doordat de kaars geen 

verse zuurstof meer krijgt zal deze doven en het gas dat in het glas zit zal direct 

afkoelen. Het gas krijgt een lagere temperatuur, dus een lagere druk. Buiten het glas 

duwt nog altijd de atmosferische druk op het glas en het water. Terwijl de druk 

binnenin het glas verminderd is, doordat het gas niet zoveel drukt als eerst zal het 

water in het glas worden geduwd. De atmosferische druk zorgt er dus eigenlijk voor 

dat we de plaat kunnen opnemen.  

 

Dit principe steunt op het principe dat de kaars al de zuurstof binnenin het glas 

verbruikt. Beter gekend als een verbranding. Onderstaande formule geeft (met 

coëfficiënten) weer wat er op chemisch niveau precies gebeurd. 

 

Bij het linker lid van de reactie brandt de kaars nog steeds. In het rechter lid is de 

kaars gedoofd en is er een hoeveelheid CO2 en water(damp) gevormd.  

(1+3 n)O2 + 2 CnH 2n+2 = 2n CO2 + (2+2n) H2O 

 

Bronnen https://www.youtube.com/watch?v=uUMH01fD94I  

https://www.youtube.com/watch?v=uUMH01fD94I


 

https://www.youtube.com/watch?v=fzapvChi2iM  

Leerplan 

 

FYSICA TWEEDE GRAAD TSO TECHNIEK-WETENSCHAPPEN 

VVKSO – BRUSSEL D/2015/7841/025 

leerplannummer 2015/025 

 

5.2.2 Druk: pagina 35 

 

 

Verbrandingsreactie: 

CHEMIE TWEEDE GRAAD TSO TECHNIEK-WETENSCHAPPEN BIOTECHNISCHE 

WETENSCHAPPEN 

VVKSO – BRUSSEL D/2015/7841/032 

leerplannummer 2015/032 

5.1.2 Chemische reacties: 25 

https://www.youtube.com/watch?v=fzapvChi2iM


 

Tips 

 

Leg een handdoek onder het glas voor het geval de proef mislukt! 

Je kan een onderzoek uitwerken waarbij je de maximale massa dat op deze manier 

kan opgetild worden, wordt bepaald. 

Je kan een aantal parameters laten veranderen: grootte van het omgekeerd glas, 

aantal lucifers onder glas, …. 

 

Je kan ook laten berekenen wat de volume-inname van zuurstofgas is in de lucht. 

http://www.math.harvard.edu/~knill/pedagogy/waterexperiment/  

 

Een alternatief is een glas oplichten met ballon. 

https://www.youtube.com/watch?v=TcppMhWI8-U  

 

Men kan eventueel een berekening maken hoeveel massa men zou kunnen opheffen 

met deze proef. 

 

p = F/A 

http://www.math.harvard.edu/~knill/pedagogy/waterexperiment/
https://www.youtube.com/watch?v=TcppMhWI8-U


F= p • A 

m • g = p • A 

m = 
𝑝 •A

𝑔
 

Voor de druk neemt men de gemiddelde atmosferische druk: 1013 hPa 

Voor g neemt men de zwaarteveldsterkte: 9,81 m/s2 

Men moet enkel de oppervlakte van het glas berekenen. Hiervoor kan men de 

formule: ¼ • π d2 

 

 

 


