
                

 

Storm in een glas 

 

Onderzoek 

 

 

Hoe kun je het weer chemisch voorspellen? 

 

Hypothese 

 

 

 

Materiaal 

 

Producten 

 

- 300 ml wodka (50% ethanol) 

- 28 g kamfer (1,7,7- 

   trimethylbicyclo[2.2.1]heptaan-2-on) 

- 10 g KNO3 

- 10 g NH4Cl 

Materialen 

 

- maatcilinder (300 ml) 

- bokaal met deksel (+300 ml) 

- kookplaat 

- lepel/spatel 

- kookpot + bekerglas (au bain-marie)  

 

Veiligheid 

 

Gevarensymbolen 

 

 

 

 

 

 

           NH4Cl                                  KNO3                                               kamfer 

 



H-zinnen 

NH4Cl  H302-319 

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

KNO3  H272 

Kan brand bevorderen; oxiderend. 

kamfer  H228-315-319-335 

Ontvlambare vaste stof. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  

 

P-zinnen 

NH4Cl  P301+312-305+351+338 

 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. BIJ 

CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal 

minuten. Indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.  

KNO3  P210 

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken.  

kamfer  P302+352-305+351+338 

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. BIJCONTACT MET DE OGEN: 

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, 

contactlenzen verwijderen.  

Opstelling 

 

 

 

Uitvoering 

1. Meet 300 ml wodka af en doe dit in een bekerglas. 

2. Weeg 28 g kamfer, 10 g KNO3 en 10 g NH4Cl af en doe dit bij de wodka. 

3. Verwarm het geheel au bain-marie. 

4. Breng de oplossing over in de bokaal en laat afkoel. 



 

5. Als het geheel is afgekoeld, zet deksel op de bokaal en zet buiten.  

Waarneming 

 

Als alles gemengd is, krijgen we een doorzichtige vloeistof. Als we de bokaal afsluiten 

en in de vriezer zetten, worden er kristallen gevhetormd.  

Rapport 

 

 Als de vloeistof doorzichtig is, is het mooi en warm weer. Als er allemaal kristallen in 

de vloeistof zitten, dan is het koud weer.  

De veranderingen van de oplossing betekenen het volgende: 

 Heldere vloeistof: helder weer. 

 Kristallen onderaan: dikke lucht, vorst in de winter. 

 Dim vloeistof met kleine sterren: onweersbuien. 

 Grote vlokken: zware lucht, regen, sneeuw in de winter. 

 Onderwerpen in het bovenste gedeelte van de vloeistof: winderig weer. 

 Kleine puntjes: vochtig weer, mist. 

 Stijgende vlokken die hoog blijven: Wind in de bovenste lucht-regio's. 

 Kleine sterren: sneeuw In de winter op heldere, zonnige dagen, in één of 

twee dagen. 

 Hoe hoger stijgen de kristallen in de glazen buis in de winter de koudere 

zal zijn. 

De oplosbaarheid van de kristallen in de oplossing wordt beïnvloed door de 

temperatuur en druk van buitenaf. Dit maakt het dan mogelijk de kristallen om ofwel 

blijven in oplossing, of uitkristalliseren in verschillende mate. 

Bronnen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cWpo5BoahA&list=PL1a2HkcVbmAXc9D4oNH

QRasggCI6xOQhX&index=16 

http://www.askaprepper.com/predict-weather-homemade-storm-glass/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_glass  

Tips 

 

Je kan de hoeveelheid producten ook halveren. Dan werk je op een iets kleinere 

schaal, wat het goedkoper zal maken.  

Je kan de wodka eventueel vooraf kleuren. Je kan werken met een mengsel van 

methanol en water (zie bron2) 

https://www.youtube.com/watch?v=3cWpo5BoahA&list=PL1a2HkcVbmAXc9D4oNHQRasggCI6xOQhX&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=3cWpo5BoahA&list=PL1a2HkcVbmAXc9D4oNHQRasggCI6xOQhX&index=16
http://www.askaprepper.com/predict-weather-homemade-storm-glass/
https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_glass


 


