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Reader:  Materie 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de readers:  
• “Krachten” van de vierde klas: link naar reader 1) 
• “Warmte en energieneutraal wonen” van de derde klas: link naar reader 2) 

 

1) 2) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/HAVO/30%20Krachten%20-%20HAVO.pdf
http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Warmte.pdf


HAVO 
 

Materie 
R.H.M. Willems 

2/23 

Inhoud  
Materie............................................................................................................................. 3 

Opgave: Fase ........................................................................................................... 4 
Dichtheid ...................................................................................................................... 4 

Opgave: Regenpijp ................................................................................................... 4 
Opgave: Bronzen beeld ............................................................................................ 4 

Warmte ............................................................................................................................ 5 
Stoffen opwarmen of afkoelen ..................................................................................... 5 
Voorwerpen opwarmen of afkoelen ............................................................................. 6 
Warmtetransport .......................................................................................................... 6 

Opgave: Warmtetransport door geleiding, stroming en straling ................................ 6 
Opgave: Afkoeling van een glas water ..................................................................... 6 
Isolatie ...................................................................................................................... 7 

Opgaven ...................................................................................................................... 8 
Opgave: Aquarium ................................................................................................... 9 
Opgave: Warmtecapaciteit ....................................................................................... 9 
Opgave: Mengen ...................................................................................................... 9 
Opgave: Dubbelglas ............................................................................................... 10 
Opgave: Luchtverfrisser ......................................................................................... 11 

Mechanische eigenschappen van vaste stoffen ............................................................ 12 
Spanning, rek en elasticiteitsmodulus ........................................................................ 12 
Opgaven Stofeigenschappen ..................................................................................... 15 

Opgave: Metaaldraad ............................................................................................. 15 
Opgave: Elastiek .................................................................................................... 15 

Stofeigenschappen en hun relaties ............................................................................... 15 
Moderne materialen ................................................................................................... 21 

Legeringen ............................................................................................................. 21 
Kunststoffen ........................................................................................................... 21 
Composieten .......................................................................................................... 21 
Opgave: Composiet materiaal ................................................................................ 22 

 
  



HAVO 
 

Materie 
R.H.M. Willems 

3/23 

Materie 
 
Zoals je bij scheikunde hebt geleerd bestaat materie uit 
moleculen, atomen en/of ionen. De mate waarin en de 
manier waarop deze deeltjes krachten op elkaar uitoefenen 
bepaalt in welke fase de stof verkeerd.  
Een eenvoudige theorie is gebaseerd op een aantal 
uitgangspunten: 
• De deeltjes zijn voortdurend in beweging. 
• De deeltjes kunnen bindingen met elkaar aangaan. 
• De kracht van deze binding is richtingsafhankelijk. 
• De kracht van deze binding neemt met toenemende afstand tussen de deeltjes af. 
 
Je hebt in de onderbouw geleerd dat de grootheid temperatuur is gekoppeld aan de 
gemiddelde snelheid van de moleculen van een stof. Iets preciezer geformuleerd:  
De grootheid temperatuur is recht evenredig met de gemiddelde kinetische energie per 
molecuul. 
 
Kunnen we op basis van dit eenvoudige model de verschillende fasen en 
faseovergangen verklaren? 
 
Stel je hebt een stof met de laagste 
mogelijke temperatuur. Dat wil zeggen 
dat de deeltjes zo goed als stil staan. 
Volgens bovenstaand model blijven 
de deeltjes aan elkaar vast zitten met 
een relatief grote kracht die in 
bepaalde richtingen werkt. Dat wil 
zeggen dat de deeltjes een vaste 
plaats ten opzichte van elkaar 
innemen. De stof is in deze toestand 
vast. 
Als de temperatuur toeneemt, gaan de deeltjes steeds heftiger op hun plek trillen. Het 
gevolg daarvan is dat de afstand tussen de deeltjes toeneemt. De kracht waarmee de 
deeltjes elkaar vasthouden is echter afstandsafhankelijk. Door de toenemende 
temperatuur zet de stof uit en neemt de kracht tussen de deeltjes af. Bij een bepaalde 
temperatuur zal de kracht niet meer sterk genoeg zijn om de deeltjes op een vaste plek 
te houden, maar reikt de kracht alleen nog maar uit om de deeltjes bij elkaar te houden. 
De deeltjes blijven in deze toestand dus wel aan elkaar plakken, maar ze zitten niet 
meer op een vaste plek. De stof heeft in deze toestand geen vaste vorm meer, maar is 
vloeibaar geworden. De temperatuur waarbij deze faseovergang plaatsvindt, is het 
smeltpunt. 
Als de temperatuur nog verder stijgt, zal de afstand tussen de deeltjes nog verder 
toenemen. De kracht tussen de deeltjes wordt kleiner en kleiner. Bij een bepaalde 
temperatuur zal de kracht zo klein zijn dat deze niet meer in staat is de deeltjes bij elkaar 
te houden. De deeltjes blijven niet langer aan elkaar plakken en kunnen zich vrij bewegen. 
De stof heeft in deze toestand geen samenhang meer, maar is gasvormig geworden. De 
temperatuur waarbij deze faseovergang optreedt, is het kookpunt. 
Een en ander wordt geïllustreerd in de applet onder nevenstaande link: link naar applet 1).

1) 

http://www.rwi-natuurkunde.nl/applets/phet/states-of-matter_nl.html
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Opgave: Fase 
Het smeltpunt en het kookpunt van een stof zijn beide stofeigenschappen. De grootheid 
temperatuur is dus een belangrijke grootheid die van invloed is op de fase van een stof.  
a) Noem een andere grootheid die van invloed is op de fase van een stof. 
Voor de grootheid temperatuur wordt gebruik gemaakt van verschillende eenheden. De 
meest voorkomende zijn graden Celsius, Kelvin en graden Fahrenheit. Met name die 
laatste wordt veel in Amerika gebruikt. 
De schaalverdeling van Celsius is gebaseerd op het smeltpunt en het kookpunt van 
water. 
Voor meer informatie zie: link naar site 1). 
De schaalverdeling van Fahrenheit is gebaseerd op drie referentiepunten.  
Voor meer informatie zie: link naar site 2). 
b) Leg uit waarom de schaalverdeling van Kelvin in natuurwetenschappelijk opzicht 

een logischere schaalverdeling is. 
Voor meer informatie zie: link naar site 3). 

Verdampen vindt plaats bij alle temperaturen, koken echter alleen bij het kookpunt. Bij 
beide verschijnselen gaat een stof van vloeibare fase over in gasvormige fase. 
c) Leg uit wat het kenmerkende verschil tussen beide verschijnselen is.  
 
 
Dichtheid 
Naast temperatuur heb je in de onderbouw ook reeds kennis gemaakt met de grootheid 
dichtheid. Deze grootheid geeft de massa per eenheid van volume.  
Er geldt: 
 

m = ρ ∙ V 
 
Hierin is m de massa in kg, ρ de dichtheid in kg/m3 en V het volume in m3. 
 

De belangrijkste formules die je bij natuurkunde kunt tegenkomen om volumes te 
berekenen zijn: 
 

Volume van een balk: V = ℓ ∙ b ∙ h 
 

Volume van een bol: V = 4
3
∙ π ∙ r3 

 

Volume van een cilinder: V = π ∙ r2 ∙ h 
 
Bij deze formules staat V voor volume, ℓ voor lengte, b voor breedte, h voor hoogte en r 
voor straal. 

 
Opgave: Regenpijp 
Een regenpijp is gemaakt van PVC. De buitendiameter bedraagt 80 mm en de 
binnendiameter bedraagt 75 mm. De lengte van de regenpijp is 8,0 m. 
Bereken de massa van de regenpijp. 
 
Opgave: Bronzen beeld 
Een bronzen beeldje heeft een massa van 2,5 kg.  
Brons is een legering van koper en tin. De dichtheid van koper is 8,96⋅103 kg/m3 en die 
van tin is 7,31⋅103 kg/m3. Er is 250 g tin verwerkt aan het beeldje. 
Bereken de dichtheid van het brons waar het beeldje van gemaakt is. 

1) 2) 3) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kelvin_(eenheid)


HAVO 
 

Materie 
R.H.M. Willems 

5/23 

Warmte 
 
Stoffen opwarmen of afkoelen 
De grootheid temperatuur is recht evenredig met de gemiddelde kinetische energie per 
molecuul. Als er op de een of andere manier kinetische energie wordt toegevoerd aan 
de moleculen, of de moleculen op de een of andere manier kinetische energie 
kwijtraken, dan zal dit gevolgen hebben voor de temperatuur van de stof.  
Er zijn twee manieren waarop een stof kinetische energie kan afstaan of opnemen, 
namelijk door geleiding of straling. Als een stof wordt verhit door geleiding maakt de stof 
contact met een stof die een hogere temperatuur heeft. Doordat de “hetere” moleculen 
botsen met de “koudere” moleculen zullen de “hetere” moleculen een deel van hun 
kinetische energie afstaan aan de “koudere” moleculen. Dit overdragen van kinetische 
energie zal doorgaan totdat zich een evenwicht heeft ingesteld en alle moleculen 
dezelfde gemiddelde kinetische energie hebben. Het omgekeerde gebeurt in geval van 
afkoeling. 
Als een stof wordt verhit door straling zullen de moleculen de energie van de straling 
opnemen waardoor de gemiddelde kinetische energie van de moleculen stijgt. Het 
omgekeerde kan ook. Moleculen kunnen straling uitzenden. De straling neemt dan een 
deel van de energie van de moleculen mee en daarmee neemt de gemiddelde 
kinetische energie van de moleculen af. 
 
Hoeveel energie is nodig om 1 kg van een bepaalde stof 1 °C in temperatuur te doen 
stijgen? 
 
Deze hoeveelheid energie is voor elke stof anders. Met andere woorden dit is een 
stofeigenschap. Deze stofeigenschap wordt de soortelijke warmte genoemd, wordt 
aangeduid met een kleine letter c en wordt uitgedrukt in J/(kg∙°C).  
De hoeveelheid energie die aan een stof moet worden toegevoerd, of aan een stof moet 
worden onttrokken, om diens temperatuur te veranderen wordt veelal niet aangeduid 
met E maar met Q. De Q staat dan voor de grootheid warmte. 
In het algemeen geldt: 
 

Q = m∙ΔT∙c 
 
Hierin is: 
• Q de hoeveelheid warmte in J; 
• m de massa in kg; 
• ΔT de temperatuursverandering in °C; 
• c de soortelijke warmte in J/(kg∙°C). 
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Voorwerpen opwarmen of afkoelen 
Als een voorwerp uit meerdere stoffen bestaat is het niet altijd handig om te moeten 
berekenen hoeveel energie er nodig is om het voorwerp 1 °C in temperatuur te doen 
stijgen. Om die reden wordt deze hoeveelheid energie vaak experimenteel bepaald. De 
hoeveelheid energie die nodig is om een voorwerp 1 °C in temperatuur te doen stijgen 
wordt de warmtecapaciteit van dat voorwerp genoemd, wordt aangeduid met een 
hoofdletter C en wordt uitgedrukt in J/°C. 
In het algemeen geldt dan: 
 

Q = ΔT∙C 
 
Hierin is 
• Q de hoeveelheid warmte in J; 
• ΔT de temperatuursverandering in °C; 
• C de warmtecapaciteit in J/ °C. 

 
 
Warmtetransport 
Uit het voorgaande blijkt dat als een stof een bepaalde temperatuur heeft er dus een 
bepaalde hoeveelheid warmte in die stof aanwezig is in de vorm van kinetische energie 
van de moleculen. Er zijn drie vormen van warmtetransport namelijk, warmtetransport 
door geleiding, stroming en straling. Op basis van het voorgaande zou je al moeten 
kunnen beredeneren hoe warmtetransport door geleiding en straling op atomair niveau 
in zijn werk gaat. 
 
Opgave: Warmtetransport door geleiding, stroming en straling 
Leg, zo gedetailleerd mogelijk, uit hoe elk van deze vormen van warmtetransport werkt. 
 
Opgave: Afkoeling van een glas water 
Leg, zo gedetailleerd mogelijk, uit waarom en hoe een glas met heet water uiteindelijk 
afkoelt tot kamertemperatuur.  
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Isolatie 
Vaak is het van belang om warmtetransport zo veel mogelijk te beperken. Denk 
bijvoorbeeld aan de isolatie van huizen. Hoe goed een bepaalde stof warmte geleidt is 
een stofeigenschap. Deze stofeigenschap wordt weergegeven door de 
warmtegeleidingscoëfficiënt λ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om een stofeigenschap te definiëren moet je de verschillende stoffen eerlijk vergelijken. 
Je kunt geen dikke wand met een dunne wand vergelijken of een grote wand met een 
kleine als je wilt weten hoe goed één specifieke stof warmte geleidt. De 
warmtegeleidingscoëfficiënt λ voor een 
bepaalde stof is dan ook gedefinieerd als het 
vermogen dat door een wand van die stof gaat 
als die wand een oppervlakte van 1 m2 en een 
dikte van 1 m heeft en over die wand een 
temperatuurverschil van 1 °C staat. Zie 
nevenstaande afbeelding. 
In het algemeen wordt het warmtetransport  
P door een wand van een stof met 
warmtegeleidingscoëfficiënt λ, dikte d en 
oppervlakte A waarover een 
temperatuurverschil ΔT staat dan gegeven 
door onderstaande formule. 
 

P =  A ∙
ΔT
d
∙ λ 

 
Hierin is: 
• P het warmtetransport in W; 
• λ de warmtegeleidingscoëfficiënt in W/(m∙°C); 
• A de oppervlakte van de laag in m2; 
• d de dikte van de laag in m; 
• ΔT het temperatuurverschil tussen beide kanten van de laag in °C.  

 
In de onderbouw heb je reeds geleerd dat het warmteverlies rechtevenredig is met het 
temperatuurverschil met de omgeving. Dit is in bovenstaande formule duidelijk het 
geval. 
Overigens wordt het warmtetransport P ook aangeduid als warmtestroom en wordt de 
warmtegeleidingscoëfficiënt λ ook aangeduid als thermische geleidbaarheid. 
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Vaak is het niet handig om gebruik te maken van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ als 
het om een wand gaat die uit meerdere materialen/lagen bestaat. Denk bijvoorbeeld 
aan een wand van een huis, een raam of een wand van een diepvries. Dergelijke 
wanden bestaan vaak uit meerdere lagen van verschillende materialen. Om die reden is 
er een tweede grootheid namelijk de warmtedoorgangscoëfficiënt µ. Deze grootheid 
wordt experimenteel bepaald en geeft het 
vermogen aan warmte dat door 1 m2 van 
die wand gaat als er een temperatuur-
verschil van 1 °C over die wand staat. Zie 
nevenstaande afbeelding. Deze grootheid 
is dus geen stofeigenschap maar een 
eigenschap van dat bepaalde type wand.  
In het algemeen wordt het warmtetransport 
P door een wand met 
warmtedoorgangscoëfficiënt µ en 
oppervlakte A waarover een 
temperatuurverschil ΔT staat dan gegeven 
door onderstaande formule. 
 

P = A ∙ ΔT ∙ µ 
 
Hierin is: 
• P het warmtetransport in W; 
• μ de warmtedoorgangscoëfficiënt in W/(m2∙°C); 
• A de oppervlakte van de wand in m2; 
• ΔT het temperatuurverschil tussen beide zijden van de wand in °C. 

 
De relatie tussen de grootheden warmtegeleidingscoëfficiënt λ en 
warmtedoorlatingscoëfficiënt µ is vergelijkbaar met de relatie tussen de grootheden 
soortelijke warmte c en warmtecapaciteit C. λ en c zijn stofeigenschappen en µ en C zijn 
eigenschappen van voorwerpen en dus geen stofeigenschappen. 
 
In de alledaagse praktijk zijn er echter nog een paar gerelateerde grootheden die in de 
bouwwereld worden gebruikt om de isolatiewaarde van ramen en wanden weer te 
geven. Denk daarbij aan U-waarde, K-waarde, R-waarde om er een paar te noemen. 
Als je meer wilt weten over deze grootheden en wat isolatie zo al niet kost kijk dan eens 
naar de informatie onder onderstaande links: 
link naar site 1 1) 
link naar site 2 2) 
 
  

1) 2) 

http://houhetwarm.nl/isolatie/isolatiewaarde-van-isolatiematerialen/
https://glasherstelhermans.nl/isolatiewaarde-glas/
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Opgaven 
Het onderwerp Warmte kun je beschouwen als een uitbreiding van het onderwerp 
Energie zoals je dat in de vierde klas hebt gehad.  
Nagenoeg alle sommen kun je systematisch aanpakken door na te gaan welke stoffen 
of voorwerpen opwarmen (dus energie nodig hebben) en welke voorwerpen of stoffen 
energie afgeven. In het geval dat er geen energie weglekt naar de omgeving geldt dat 
de hoeveelheid opgenomen energie precies gelijk aan de hoeveelheid afgegeven 
energie. 
In formulevorm: Qopwarmen = Qtoevoer 
Dit komt op hetzelfde neer als de wet van behoud van energie Evoor = Ena. 
 
Opgave: Aquarium 
Het vermogen van een verwarmingselement voor een 200 L 
aquarium bedraagt 200 W. 
Voordat de verwarming wordt aangezet is de temperatuur van 
het water gelijk aan de temperatuur van de omgeving namelijk 
20,0 °C. 
Bereken hoe lang het verwarmingselement erover doet om 200 L 
water van 20,0 °C te verwarmen naar 25,0 °C. 
Ga ervan uit dat warmteverlies naar de omgeving 
verwaarloosbaar is. 
 
Opgave: Warmtecapaciteit 
Gijs gaat de warmtecapaciteit van een joulemeter bepalen.  
In de joulemeter zit 250 g water met een temperatuur van 18,5 °C. Hij verwarmt een 
blokje koper met een massa van 120 g tot een temperatuur van 100 °C en stopt het 
onmiddellijk daarna in de joulemeter met water. 
Na enige tijd wachten en roeren blijkt het geheel een temperatuur te krijgen van 21,5 °C. 
Bereken de warmtecapaciteit van de joulemeter. 
 
Opgave: Mengen 
Piet heeft 2,0 L water met een temperatuur van 100 °C en 1,0 L alcohol met een 
temperatuur van 50 °C. 
Piet mengt beide vloeistoffen. 
Bereken de eindtemperatuur van het mengsel. Neem daarbij aan dat er geen warmte-
uitwisseling met de omgeving optreedt. 
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Opgave: Dubbelglas 
Lees het volgende artikel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De warmtegeleiding via de pilaartjes is verwaarloosbaar. 
a) Leg uit waarom vacuümglas beter isoleert dan gewoon dubbelglas. 
Een ruit van vacuümglas heeft een oppervlakte van 1,20 m2. 
Tussen de glasplaten bevinden zich 60 pilaartjes. Deze pilaartjes vangen samen 
de totale kracht op die de buitenlucht op de ruit uitoefent. In nevenstaande 
afbeelding is een gedeeltelijke doorsnede van het vacuümglas met drie pilaartjes 
getekend. 
De buitenluchtdruk is 1,013∙105 N/m2. 
b) Bereken de kracht die de rechter glasplaat op het pilaartje bij A uitoefent. 
De warmtedoorlatingscoëfficiënt voor een ruit van vacuümglas is 1,4 W/(m2∙°C). 
De warmtedoorlatingscoëfficiënt voor een ruit van dubbelglas is 3,5 W/(m2∙°C). 
Op een bepaalde middag is gedurende 4,0 uur de buitentemperatuur 4,0 °C en de 
binnentemperatuur 21 °C. Het vertrek dat verwarmd wordt, heeft ruiten met een totale 
oppervlakte van 6,5 m2. De verwarmingsinstallatie verbrandt Gronings aardgas en heeft 
een rendement van 90%. 
c) Bereken hoeveel kubieke meter (Gronings) aardgas men in die 4,0 uur bespaart bij 

gebruik van vacuümglas in plaats van gewoon dubbelglas. 
 
Als je meer hierover wilt weten, kijk eens naar de informatie op de site onder 
onderstaande link: link naar site 1). 
 
 
 

In plaats van ruiten van gewoon dubbelglas worden 
tegenwoordig in woningen ook ruiten van zogenaamd 
vacuümglas toegepast. 
Bij gewoon dubbelglas bevindt zich droge lucht tussen de 
twee glasplaten. De ruit is 12 mm dik. 
Bij vacuümglas is de ruimte tussen de twee glasplaten 
vacuüm. Minuscule pilaartjes voorkomen dat de 
glasplaten tegen elkaar aangedrukt worden. 
De ruit is nauwelijks dikker dan 6 mm en isoleert beter 
dan een ruit van gewoon dubbelglas. 
 

 

1) 

https://www.hoogrendementsglas-info.be/vacuum-glas.html
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Opgave: Luchtverfrisser 
Een bepaalde luchtverfrisser bestaat uit een houder die in het stopcontact gestoken 
moet worden. In deze houder zit een flesje met geurvloeistof. Zie onderstaande 
afbeeldingen. 
 

  
 
Een wattenstaaf zit met de onderkant in deze vloeistof en steekt aan de andere kant 
boven het flesje uit. 
Als de houder in het stopcontact zit, verwarmt een verwarmingselement het deel van de 
wattenstaaf boven het flesje. Hierdoor verdampt de geurstof extra snel. Het vermogen 
van het verwarmingselement is 2,0 W. 
Els gaat deze luchtverfrisser nader onderzoeken. 
Eerst stopt zij de houder met het flesje en de wattenstaaf in het stopcontact, nog zonder 
dat het flesje gevuld is met geurvloeistof. Gedurende één uur meet Els de temperatuur 
van het bovenste deel van de wattenstaaf. 
De omgevingstemperatuur is 20 °C. 
De metingen zijn 
uitgezet in 
nevenstaande 
afbeelding. 
Neem aan dat de 
elektrische energie in 
het begin volledig 
wordt gebruikt om het 
bovenste deel van de 
wattenstaaf in 
temperatuur te laten 
stijgen.  
a) Bepaal de 

warmtecapaciteit 
van het bovenste 
deel van de 
wattenstaaf. 

Vervolgens plaatst Els 
een flesje gevuld met geurvloeistof in de houder. Al snel kan zij ruiken dat de vloeistof 
verdampt.  
b) Leg uit of door het verdampen van de vloeistof de temperatuur van het bovenste 

deel van de wattenstaaf hoger, lager of gelijk zal zijn aan de maximale temperatuur 
van bovenstaande afbeelding.  
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Mechanische eigenschappen van vaste stoffen 
 
Bij het ontwerp van allerlei machines, gereedschappen en gebouwen is het van belang 
te weten hoe stoffen zich gedragen als er krachten op worden uitgeoefend. Het is 
bijvoorbeeld niet de bedoeling dat een brug gaat doorbuigen of barsten onder zijn eigen 
gewicht of dat een gebouw instort omdat de draagmuren niet sterk genoeg zijn. 
In het algemeen kun je een materiaal belasten door eraan te trekken, door erop te 
drukken of door erlangs te duwen. Zie onderstaande afbeelding. 

 
 
Spanning, rek en elasticiteitsmodulus 
De spanning σ die in een materiaal ontstaat ten gevolge van een kracht is als volgt 
gedefinieerd: 
 

σ =
F
A

 
 
Hierin staat: 
• σ voor de spanning in N/m2; 
• F voor de kracht in N; 
• A voor de oppervlakte waarop de kracht F werkt in m2. 

 
Afhankelijk van de richting van de kracht spreken we dan van trekspanning, 
drukspanning of schuifspanning.  
Drukspanning is natuurlijk exact hetzelfde als de grootheid druk zoals je die in de 
onderbouw al hebt leren kennen. Voor de grootheid druk geldt namelijk: 
 

p =
F
A

 
 
Hierin staat: 
• p voor de druk in N/m2; 
• F voor de kracht in N; 
• A voor de oppervlakte waarop de kracht F werkt in m2. 

 
De eenheid N/m2 wordt ook weergegeven als Pascal oftewel Pa.  
Er geldt: 1 Pa = 1 N/m2. 
 
Het HAVO-examenprogramma is met name gericht op de trekspanning.  
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Zoals reeds is weergegeven in bovenstaande afbeelding zal een materiaal een 
vormverandering ondergaan onder invloed van een trekspanning. De vormverandering 
wordt uitgedrukt in de relatieve rek ε. De relatieve rek is gedefinieerd als: 
 

ε =
Δℓ
ℓo

 
 
Hierin staat: 
• ε voor de relatieve rek (geen eenheid); 
• Δℓ voor toename in lengte; 
• ℓo voor de oorspronkelijke lengte.  

 
De eenheid voor Δℓ en ℓo moet dezelfde zijn.  

 
Materiaaltesten worden uitgevoerd met 
apparatuur zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. Teststaven (of 
teststrips) worden uit elkaar getrokken. De 
spanning en de rek worden gemeten en 
tegen elkaar uitgezet in een  
(σ,ε)-diagram. 
 
 
 
 
 
Een typisch voorbeeld voor een 
(σ,ε)-diagram voor een zacht 
metaal staat weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. 
Er zijn een viertal gebieden te 
onderscheiden waarin het 
gedrag van het materiaal een 
duidelijk ander karakter laat 
zien. 
• Gebied I: 

De vervorming van het 
metaal is in dit gebied 
elastisch. Dat betekent dat 
het metaal zijn 
oorspronkelijke vorm weer 
aanneemt zodra de kracht niet meer werkt. 
Tot punt A gedraagt het metaal zich als een veer. De wet van Hooke (F = C∙u) is hier 
dus geldig, oftewel de rek is recht evenredig met de kracht. 
Tussen A en B is de vervorming weliswaar elastisch, maar voldoet niet aan de wet 
van Hooke.  
Voorbij punt B is de vervorming plastisch. Dat wil zeggen dat voorbij punt B het 
metaal niet meer zijn oorspronkelijke vorm aanneemt zodra de kracht niet meer 
werkt. 
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• Gebied II: 
Punt C markeert de vloeigrens. Boven deze grens gaat het metaal vloeien. Het 
metaal gedraagt zich als een vloeistof oftewel de rek neemt toe bij gelijkblijvende 
spanning.  
De trekspanning waarbij vloeien optreedt wordt de vloeispanning genoemd. 

• Gebied III: 
Punt D markeert het einde van gebied II. Boven deze grens neemt de stevigheid van 
het materiaal weer iets toe. 
Punt E geeft het maximum in de trekspanning, oftewel het einde van de toename in 
stevigheid. Deze waarde van de trekspanning wordt de treksterkte genoemd. 

• Gebied IV: 
Voorbij punt E vindt insnoering plaatst. Uiteindelijk treedt bij punt 
F dan breuk op. In nevenstaande afbeelding staat een teststaaf 
weergegeven bij breuk na insnoering. 

 
Veel constructies werken met materialen in belastinggebied I, waar 
de trekspanning recht evenredig is met de rek. Net zoals het 
hellingsgetal in een (F,u)-diagram voor een veer overeenkomt met 
de veerconstante (C) van de veer, zo kan voor de steilheid van de 
grafiek in gebied I een soortgelijke grootheid worden gedefinieerd. 
Deze grootheid wordt de elasticiteitsmodulus genoemd. 
Er geldt: 
 

E =
σ
ε
 

 
Hierin staat: 
• E voor de elasticiteitsmodulus in N/m2; 
• σ voor de trekspanning in N/m2; 
• ε voor de relatieve rek. 

 
Voor veel technische toepassingen zal de vloeispanning een belangrijkere grootheid 
zijn dan de treksterkte. De reden hiervoor is dat wanneer het materiaal blootstaat aan 
de treksterkte er al plastische vervorming is opgetreden, hetgeen meestal ongewenst is. 
 
Twee punten van aandacht: 
• Let op het verschil tussen trekspanning en treksterkte.  

Treksterkte is de maximaal mogelijke trekspanning. Een materiaal kan dus 
blootstaan aan verschillende trekspanningen, maar het heeft maar één treksterkte. 

• In het examenprogramma spreekt men van thermische geleidbaarheid in plaats van 
warmtegeleidingscoëfficiënt. In BiNaS spreekt men alleen van 
warmtegeleidingscoëfficiënt. 
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Opgaven Stofeigenschappen 
 
Opgave: Metaaldraad 
Op een metaaldraad van 3,00 m met een dikte van 1,00 mm wordt een trekkracht 
uitgeoefend van 125 N. De draad rekt daardoor 3,85 mm uit. 
a) Bereken de relatieve rek van de draad. 
b) Bereken de elasticiteitsmodulus van het materiaal van de draad. 
c) Leg uit van welk materiaal de draad gemaakt zou kunnen zijn. 
De treksterkte van het materiaal bedraagt 210∙106 N/m2. 
d) Bereken bij welke kracht op de draad die treksterkte wordt bereikt. 
 
Metaaldraadje te saai? 
Kijk eens naar de discussies over de spanning van de sparen in een badmintonracket: 
link naar site 1). 
 
Opgave: Elastiek 
Jaap doet een aantal proeven met een elastiek dat postbodes 
vaak gebruiken. Zie nevenstaande afbeelding.  
Allereerst bepaalt hij de veerconstante C van het elastiek. Hij 
knipt het elastiek door en trekt eraan met een krachtmeter. Hij 
meet de lengte ℓ van het elastiek als functie van de kracht F. 
Zijn metingen staan in onderstaand diagram weergegeven. 
Uit deze metingen blijkt dat de 
veerconstante C van het elastiek  
25 N/m is. 
a) Toon dit aan. 
Voor de veerconstante C van een 
elastiek dat niet al te ver wordt 
uitgerekt, geldt: 
 

C =
E ∙ Ao

ℓo
 

 
Hierin is: 
• E de elasticiteitsmodulus (in 

Pa); 
• ℓo de lengte van het onbelaste 

elastiek (in m); 
• Ao de doorsnede van het onbelaste elastiek (in m2). 

 
b) Toon met behulp van bovenstaande formule aan dat de eenheid van de 

elasticiteitsmodulus E gelijk is aan Pa. 
De doorsnede van het onbelaste elastiek is een rechthoek met de afmetingen  
1,0 mm × 7,5 mm. 
c) Leg met behulp van een berekening uit of het elastiek dat Jaap gebruikt van rubber 

gemaakt zou kunnen zijn 
 
 
  

1) 

https://www.bespannentennisracket.nl/bespangewicht
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Stofeigenschappen en hun relaties 
 
Je hebt in dit document een aantal stofeigenschappen leren kennen, zoals dichtheid, 
soortelijke warmte, warmtegeleidingscoëfficiënt, treksterkte en elasticiteitsmodules.  
Eén van de grootheden die je al het langst kent is de dichtheid. In onderstaand 
staafdiagram staat de dichtheid voor verschillende stoffen weergegeven. 

Uit dit diagram blijkt dat metallische vaste stoffen de grootste dichtheid hebben, gevolgd 
door niet-metallische vaste stoffen, vloeistoffen en ten slotte gassen. Op basis van de 
theorie die je tot nu toe hebt gehad zou je moeten kunnen beredeneren dat in het 
algemeen vaste stoffen een grotere dichtheid hebben dan vloeistoffen en dat deze op 
hun beurt een grotere dichtheid hebben dan gassen. Waarom metallische vaste stoffen 
meestal een grotere dichtheid hebben dan niet-metallische vaste stoffen komt binnen 
het HAVO-examenprogramma niet aan de orde. 
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In onderstaand diagram staat de warmtegeleidingscoëfficiënt weergegeven voor 
verschillende stoffen. 

Uit dit diagram blijkt dat de metallische stoffen meestal beduidend betere 
warmtegeleiders zijn dan niet-metallische stoffen. 
 
Je hebt in dit document een aantal stofeigenschappen leren kennen, zoals dichtheid, 
soortelijke warmte, warmtegeleidingscoëfficiënt, treksterkte en elasticiteitsmodules. Als 
je de gegevens in BiNaS bekijkt zie dat voor metalen al deze grootheden zijn vermeld.  
 
Is er voor metalen een verband tussen deze stofeigenschappen? 
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In onderstaand diagram is voor verschillende metalen een aantal stofeigenschappen 
uitgezet als functie van de dichtheid van het betreffende metaal. 

 
Uit dit diagram blijkt dat de dichtheid van metalen geen duidelijk verband laat zien met 
de weergegeven stofeigenschappen, behalve de soortelijke warmte. In bovenstaand 
diagram lijkt het erop dat de soortelijke warmte afneemt bij toenemende dichtheid. In 
onderstaand diagram staat de soortelijke warmte uitgezet als functie van de dichtheid. 
Inderdaad lijkt het erop dat de soortelijke warmte afneemt bij toenemende dichtheid. 

  



HAVO 
 

Materie 
R.H.M. Willems 

19/23 

Nog duidelijker wordt dit effect als we niet de soortelijke warmte als functie van de 
dichtheid bekijken, maar de soortelijke warmte als functie van de atoommassa. In 
onderstaand diagram staat de soortelijke warmte uitgezet als functie van de 
atoommassa. 

 
Nu is duidelijk te herkennen dat de soortelijke warmte van metalen afhangt van de 
atoommassa.  
 
Hoe is dit te verklaren met de kennis die je tot nu toe hebt vergaard? 
 
De soortelijke warmte is de hoeveelheid energie die aan één kilogram van een stof 
moet worden toegevoerd om deze één graad in temperatuur te doen stijgen.  
• Eén graad temperatuurstijging betekent dat de gemiddelde kinetische energie per 

atoom met een zeker aantal Joule moet worden verhoogd, want de grootheid 
temperatuur was een maat voor de gemiddelde kinetische energie per atoom. 

• Eén kilogram van een metaal bestaande uit zware atomen bevat minder atomen dan 
één kilogram van een metaal bestaande uit lichte atomen. 

Dus omdat een metaal met een grote atoommassa minder atomen per kilogram bevat is 
de soortelijke warmte kleiner. Of anders gezegd, een metaal met een grote dichtheid 
heeft een kleinere soortelijke warmte omdat dit minder atomen per kilogram bevat. 
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De stofeigenschappen geleidbaarheid en warmtegeleidingscoëfficiënt zeggen beide iets 
over transport. In het ene geval transport van elektrische energie en in het andere geval 
transport van warmte-energie. Is er een verband tussen deze twee stofeigenschappen?  
In onderstaand diagram staat de geleidbaarheid van een aantal metalen uitgezet als 
functie van de warmtegeleidingscoëfficiënt. 

Dit is duidelijk een rechtevenredig verband. Blijkbaar is het zo dat als een metaal een 
goede warmtegeleider is het ook een goede elektrische geleider is en omgekeerd. 
Bovenstaand lineair verband is onderzocht en afgeleid en wordt beschreven door de 
wet van Wiedemann-Franz. 
 
Wat maakt metalen zo bijzonder? 
 
Vorig jaar heb je al geleerd dat metalen goede elektrische geleiders zijn en wel omdat 
ze vrije elektronen hebben die gemakkelijk van de ene kern naar de andere kunnen 
springen. Zonder vrije elektronen is elektrische geleiding in vaste stoffen niet mogelijk.  
Warmtetransport in niet-metallische vaste stoffen vindt plaats door geleiding oftewel 
naburige atomen botsen met elkaar en geven zo energie door. Naast dit mechanisme 
hebben metalen ook nog de mogelijkheid om via de vrije elektronen warmte-energie te 
transporten waardoor zij meer warmte-energie kunnen transporteren en dus betere 
warmtegeleiders zijn. 
Metalen zijn dus bijzonder goede warmtegeleiders en elektrische geleiders omdat zij 
vrije elektronen hebben. Deze vrije elektronen worden de geleidingselektronen 
genoemd. 
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Moderne materialen 
 
Kunnen we stofeigenschappen beïnvloeden? 
 
Het antwoord op deze vraag is ja.  
 
Legeringen 
Je kunt stofeigenschappen onder andere beïnvloeden door meerdere stoffen te 
mengen. Een belangrijke categorie van dit type is de legeringen. Een legering is een 
mengsel van twee of meer metalen. 
Er zijn bijvoorbeeld allerlei legeringen met ijzer die worden aangeduid als staal. Deze 
legeringen worden gemaakt door aan ijzer bepaalde elementen toe te voegen. 
Toevoeging van nikkel zorgt bijvoorbeeld voor betere vervormbaarheid en grotere 
corrosiebestendigheid bij hoge temperaturen. Toevoeging van koolstof zorgt voor een 
grotere sterkte van het materiaal. 
De twee sites onder onderstaande links geven meer details wat betreft legeringen en 
hun eigenschappen: 
link naar site 1 1) 
link naar site 2 2) 
 
Kunststoffen 
Kunststoffen zijn materialen die niet in de natuur voorkomen, maar door mensen zijn 
gemaakt. Kunststoffen worden in het dagelijkse leven meestal plastics genoemd. 
Plastics worden in de fabriek gemaakt van aardolie. Er kunnen kunststoffen met zeer 
verschillende stofeigenschappen worden gemaakt.  Onderzoek naar steeds weer 
nieuwe kunststoffen met nog mooiere eigenschappen is in volle gang. 
 

 

 
 

 
Kijk eens naar de informatie onder onderstaande links om een idee te krijgen van wat er 
mogelijk is. 
link naar site 1 3) 
link naar site 2 4) 
 
Composieten 
Kunststoffen kunnen extra sterk worden gemaakt door er vezels van sterke materialen 
in te verwerken. De combinatie van vezel en kunststof is dan buitengewoon licht en 
krachtig. Deze stoffen worden composieten genoemd. In de opgave op de volgende 
bladzijde gaan we eens nader kijken naar een dergelijk composietmateriaal. 
 
  

1) 2) 3) 4) 

https://certilas.nl/nl/content/metalen-en-legeringen
http://www.demetaalgids.nl/index.php?page=metalen&metaal=Hoge+sterkte+stalen&id=2&pagina=Soorten%2C+kwaliteiten+en+eigenschappen&pagina_id=31
http://www.kunststofoveral.nl/5-2-15/informatie/kunststof/wat-is-kunststof
http://hemimex.nl/page/technische_kunststoffen_eigenschappen/
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Opgave: Composiet materiaal 
Een composiet is een materiaal dat is opgebouwd uit 
lange vezels in een kunststof hars. 
De vezels zijn bijvoorbeeld van glas, koolstof of 
Kevlar® en de hars van polyester. Zie nevenstaande 
afbeelding. 
Dergelijke composieten worden tegenwoordig overal 
in gebruikt om lichte maar toch sterke materialen te maken. 
Onderstaande producten zijn voor een groot deel van composietmaterialen gemaakt. 
 

 
Op de onderzoeksafdeling van een bedrijf dat composiet onderdelen voor de 
ruimtevaart maakt, worden nieuwe composieten getest. Van een composiet wordt met 
een trekproef een spanning-rekdiagram gemaakt in de lengterichting van de vezels. Zie 
onderstaande afbeelding. 

a) Leg uit hoe je aan bovenstaande afbeeldingen kunt zien dat de vervorming tijdens 
de trekproef elastisch was. 

b) Bepaal de elasticiteitsmodulus van het composiet in de lengterichting. 
De strook composiet die voor deze trekproef wordt gebruikt, heet een trekstaaf. De 
doorsnede van de trekstaaf is 40 mm2. 
c) Bepaal de kracht die nodig was om de trekstaaf een relatieve rek te geven van 

0,010. 
Aan het begin van de meting is de trekstaaf 150,0 mm lang. 
d) Bepaal de maximale lengte die de trekstaaf tijdens de trekproef krijgt. 
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Omdat het composiet uit meerdere materialen bestaat (vezels en hars) is de gemeten 
elasticiteitsmodulus een combinatie van de grote elasticiteitsmodulus van de vezels en 
de kleine elasticiteitsmodulus van de hars. Dit is te vergelijken met de totale 
veerconstante van een stugge veer en een slappe veer naast elkaar, zoals in 
onderstaande afbeelding is weergegeven. De vezels worden voorgesteld door de 
stugge veer, de hars door de slappe veer. 

 
In nevenstaand diagram 
staat het (u,F)-diagram van 
beide veren. 
e) Bepaal met behulp van 

het diagram de kracht 
die nodig is om beide 
veren samen 1,0 cm uit 
te rekken. 

Als het composiet in de 
richting loodrecht op de vezels wordt belast is dat te vergelijken met de veren in 
onderstaande afbeelding. 

f) Vergelijk de situaties en kies in onderstaande zinnen het juiste alternatief. 
 

Omcirkel in deze zinnen het juiste alternatief. 
• Als op dit composiet een kracht wordt uitgeoefend in de lengterichting van de 

vezels (eerste situatie) is de kracht / uitrekking overal even groot. 
• Als op dit composiet een kracht wordt uitgeoefend loodrecht op de lengterichting 

van de vezels (tweede situatie) is de kracht / uitrekking overal even groot. 
• In de lengterichting van de vezels is de elasticiteitsmodulus van dit composiet 

altijd groter / kleiner dan loodrecht op de vezelrichting. 
 
Als je meer wilt weten over composietmaterialen kijk eens naar het filmpje onder 
nevenstaande link: link naar filmpje 1). 
 
 
 

1) 

http://www.youtube.com/watch?v=6in5MnzjX2I
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