
 

 

 

Verbranding 
Verbranding is een reactie met zuurstof 

 
Wat gebeurt er met het gewicht van staalwol na verbranding? 
 

Bij verbranding verdwijnen de beginstoffen en ontstaan er nieuwe reactieproducten. Verbranding is een reactie 

met zuurstof en het gevormde reactieproduct heet een “oxide”. 

Hier heb ik een klein beetje staalwol. Staal is ijzer met wat koolstof erin. Met het volgende proefje ga ik kijken 

wat er met de massa gebeurt als ik de staalwol verbrand. 

Hij is in evenwicht. 

Met de stroom uit de batterij ga ik wat van de staalwol verwarmen waardoor ie gaat branden.  Het gloeiproces 

trekt zich zo door de hele staalwol. De arm die gaat eerst omhoog. Dat komt, omdat de lucht in de staalwol 

warm wordt en opstijgt. 

En nu gaat de arm weer naar beneden. Dat komt, omdat tijdens het verbranden er een nieuwe stof is ontstaan, 

namelijk ijzeroxide. En deze stof is zwaarder dan de beginstof ijzer, omdat het ijzer zich heeft gebonden aan 

de zuurstof uit de lucht. De dot is zwaarder geworden en van kleur veranderd. Er heeft een chemische reactie 

plaatsgevonden. 
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