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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/VWO/30%20Krachten%20-%20VWO.pdf
http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Warmte.pdf
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Materie 
 
Waaruit bestaat de wereld om ons heen? Bij scheikunde heb je geleerd dat materie uit 
moleculen en atomen bestaat. Hoe is men aan deze ideeën gekomen en is daarmee de 
wereld om ons heen te verklaren? 
Natuurkundigen proberen de wereld om ons heen te begrijpen door modellen op te 
stellen. Oftewel voorstellingen te maken van hoe de wereld in elkaar zou kunnen zitten. 
Op basis van zo’n model worden dan voorspellingen gedaan over hoe de wereld zich 
zou moeten gedragen. Zo lang dat werkt is het model goed, maar zodra er een 
experiment wordt uitgevoerd dat niet verklaarbaar is met het model, of daarmee in strijd 
is, dan is het gebruikte model blijkbaar onjuist of op z’n minst onvolledig.  
Ik zal hier niet de gehele geschiedenis van materiemodellen gaan beschrijven maar 
beginnen bij een vrij eenvoudig model van materie. Het zal blijken dat dit model niet 
alles kan verklaren en het model zal stap voor stap worden verbeterd. Als je 
geïnteresseerd bent in de oudere modellen, kijk dan eens naar de informatie op de site 
onder nevenstaande link: link naar site 1). 
In deze reader een eenvoudig materiemodel worden opgesteld en onderzocht. 
Sommige zaken zullen daarmee verklaarbaar blijken te zijn, maar andere niet. In de 
readers “Straling” en “Kwantummechanica” van 6 VWO zullen dan betere 
materiemodellen aan de orde komen. Bij deeltjesprocessen krijg je dan een idee hoe 
het huidige materiemodel werkt. Dit is een theorie gebaseerd op kwantumveldentheorie 
en vertegenwoordigd de frontlinie van de theoretische natuurkunde. 
De eenvoudigere oudere materiemodellen zijn zeker niet nutteloos. Elk model heeft zijn 
eigen toepassingsgebied waarbinnen het prima werkt. De nieuwere betere modellen 
hebben een groter toepassingsgebied, waardoor zij breder inzetbaar zijn. 
 
Harde-bollenmodel 
In dit model wordt ervan uitgegaan dat materie uit deeltjes bestaat. Deze deeltjes 
hebben onderstaande eigenschappen: 
• De deeltjes gedragen zich als harde bollen en zijn dus niet vervormbaar. 
• De deeltjes oefenen geen afstotende of aantrekkende krachten op elkaar uit. 
• De deeltjes zijn voortdurend in beweging. 
Op basis van dit eenvoudige model zijn een groot aantal natuurkundige eigenschappen 
van stoffen te verklaren en kunnen een aantal macroscopische grootheden 
microscopisch worden onderbouwd. Dit model wordt ook wel de kinetische gastheorie 
genoemd. 
 
De grootheid druk 
Een bekende macroscopische grootheid is de grootheid druk. Deze grootheid wordt 
weergegeven met een kleine letter p en uitgedrukt in de eenheid Pascal (Pa). De 
eenheid Pascal is gelijk aan het aantal newton kracht dat op een vierkante meter 
oppervlakte wordt uitgeoefend, oftewel 1 Pa = 1 N/m2. 
In formulevorm ziet dat er dan als volgt uit: 
 

p =
F
A

 
 

Hierin is:  
• p de druk in Pa; 
• F de kracht in N; 
• A de oppervlakte waarop de kracht F werkt in m2. 

1) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Element_(oudheid)
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Deeltjes in een vat 
Stel je hebt een vat gevuld met gas.  
 
Hoe kunnen we de eigenschappen van zo’n gas beschrijven met behulp van het harde-
bollenmodel? 
 
Stel het vat heeft de vorm van een balk met lengte sx, 
breedte sy en hoogte sz. De deeltjes zijn volgens de 
modelaannamen voortdurend in beweging. Dat 
betekent dat de deeltjes voortdurend met elkaar en 
met de wanden in botsing komen.  
Op het moment dat een deeltje in botsing komt met 
een wand zal het deeltje een kracht op deze wand 
uitoefenen.  
 
Kunnen we op basis van het model een uitspraak doen over de grootte van de kracht 
die de wand ten gevolge van dit soort botsingen ondervind? 
 
Neem een deeltje dat tegen de rechter wand van het vat botst  
en zonder energieverlies terugkaatst (zie nevenstaande afbeelding).  
Er geldt dan:  
 

1) Fr = m ∙ a 

∗ a =
Δv
Δt

=
−2vx

Δt
      (vx = vx(0) + Δv =  vx − 2vx = −vx)  

2)  Fr = Fwand 

⇒  m ∙
−2vx

Δt
= Fwand 

⇒  Fwand = −2m ∙
vx

Δt
 

 
Op basis van de derde wet van Newton kunnen we dan zeggen dat de wand ten 
gevolge van één botsing een kracht ondervindt die gelijk is aan: 
 

Fwand = 2m ∙
vx

Δt
 

 
Gemiddeld zal een 
deeltje elke 2sx/vx 
seconden een botsing 
met diezelfde wand 
hebben. Hierdoor 
ondervindt die wand een 
kracht Fx per botsing (zie 
nevenstaande 
afbeelding). Over de tijd 
gemiddeld levert dat een constante kracht <Fx>. 
Om de gemiddelde <Fx> te vinden, moeten de oppervlakten onder de beide 
bovenstaande diagrammen gelijk zijn.   
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Er geldt:
 

oppervlakte  eerste diagram =  aantal botsingen in t seconden ∙ oppervlakte per botsing 

∗  aantal botsingen in t seconden =
t

�2sx
vx

�
=

vx ∙ t
2sx

 

∗  oppervlakte per botsing =  Fwand ∙ Δt 

⇒  oppervlakte  eerste diagram = �
vx ∙ t
2sx

� ∙ (Fwand ∙ Δt) = �
vx ∙ t
2sx

� ∙ �2m ∙
vx

Δt
∙ Δt� =

m ∙ vx
2 ∙ t

sx
 

 
Stel dit gelijk aan de oppervlakte onder het tweede diagram (<Fx>∙t). 

 

< Fx >∙ t =
m ∙ vx

2 ∙ t
sx

 

⇒ < Fx > =  
m ∙ vx

2

sx
 

 

Het vat is gevuld met N deeltjes met een gemiddelde snelheid <vx> in de x-richting. 
Deze deeltjes oefenen samen een druk op de rechter wand uit. Er geldt: 
 

px =  
〈Fx〉

A
=

N ∙ �m ∙ 〈vx
2〉

sx
�

A
=

N ∙ m ∙ 〈vx
2〉

A ∙ sx
=

N ∙ m ∙ 〈vx
2〉

V
   met V gelijk aan het volume van het vat 

 
Eenzelfde redenering geldt natuurlijk ook voor de y- en de z-richting. 
Voor de harde-bollendeeltjes geldt: 
 

〈vx〉 = 〈vy〉 = 〈vz〉   ⇒   〈vx
2〉 = 〈vy

2〉 = 〈vz
2〉 =

1
3

〈v2〉 

⇒ p =
N ∙ m ∙ 〈vx

2〉
V

=
1
3

N ∙ m ∙ 〈v2〉
V

 

met m ∙ 〈v2〉 = 2 ∙ 〈Ek〉 kunnen we dit schrijven als 

p =
2
3

N ∙ 〈Ek〉
V

 

 
Dit laatste is een belangrijk resultaat uit het harde-bollenmodel (kinetische gastheorie). 
 

p ∙ V =
2
3

N ∙ 〈Ek〉 
 

De druk van een afgesloten hoeveelheid gas is blijkbaar rechtstreeks gekoppeld aan de 
gemiddelde kinetische energie van de gasdeeltjes. Experimenteel had Robert Boyle 
reeds ontdekt dat p∙V constant is, mits de hoeveelheid gas en de temperatuur van het 
gas constant gehouden worden. p∙V = constant staat dan ook bekend als de wet van 
Boyle. 
Uitgaande van het harde-bollenmodel is dus de macroscopische wet van Boyle 
verklaard op basis van microscopische aannamen. 
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Boyle gaat uit van een constante hoeveelheid gas bij constante temperatuur.  
 
Wat betekent een constante temperatuur in termen van ons harde-bollenmodel? 
Wat is temperatuur? 
 
Naast Boyle hebben ook vele andere wetenschappers zich bezig gehouden met 
onderzoek aan gassen. Zo zijn onderstaande experimentele verbanden gevonden. 
 

p
T

= constant 
 
V
T

= constant 
 
Deze twee verbanden staan bekend als de drukwet, respectievelijk de volumewet, van  
Gay-Lussac. Door de wet van Boyle en de wetten van Gay-Lussac samen te voegen 
vinden we de zogenaamde ideale gaswet. 
 

p ∙ V = n ∙ R ∙ T 
 
Hierin staat:  
• p voor de druk in Pa; 
• V voor het volume in m3; 
• n voor de hoeveelheid gas in mol; 
• R voor de universele gasconstante; 
• T voor de absolute temperatuur. 

 
De universele gasconstante R is dan een samenvoegsel van de drie constanten zoals 
die in de wet van Boyle en de wetten van Gay-Lussac staan. Het blijkt dat deze 
constante gelijk is aan 8,31 J/mol∙K. Deze staat bij de natuurconstanten in BiNaS. 
Uit ons harde-bollenmodel hadden we onderstaande relatie reeds afgeleid. 
 

p ∙ V =
2
3

N ∙ 〈Ek〉 
 
Blijkbaar geldt:  
 

n ∙ R ∙ T =
2
3

N ∙ 〈Ek〉 

⇒  
N

NA
∙ R ∙ T =

2
3

N ∙ 〈Ek〉           met n =
N (aantal deeltjes)

NA (aantal deeltjes per mol) 
       

⇒  T =
2
3

NA

R
∙ 〈Ek〉 = constante ∙ 〈Ek〉 

 

Hierin staat NA voor het getal van Avogadro. Dit is gelijk aan het aantal deeltjes per mol 
stof (6,02∙1023 deeltjes per mol). Voor details zie: link naar site 1). 
  

1) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Constante_van_Avogadro
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Zoals je ziet, is de absolute temperatuur dus een maat voor de gemiddelde kinetische 
energie van de deeltjes. Ook deze macroscopische grootheid is nu dus met 
microscopische argumenten onderbouwd. 
 
Een andere formulering: 
 

T =
2
3

NA

R
∙ 〈Ek〉     ⇒    〈Ek〉 =

3
2

∙
R

NA
∙ T =

3
2

∙ k ∙ T 

 

Hierin staat k voor de constante van Boltzman. 
k = R/Na = 8,31/6,02∙1023 = 1,38∙10-23 J/K. 

 
Het harde-bollenmodel kan veel eigenschappen van een gas verklaren, maar als model 
voor materie loopt het al snel tegen beperkingen. Als bijvoorbeeld de temperatuur daalt, 
verwacht je dat een gas bij een bepaalde temperatuur gaat condenseren. Het harde-
bollenmodel kan geen faseovergangen verklaren. Blijkbaar schiet het model tekort. 
Vooraleerst we verder gaan met het model gaan we eerst eens oefenen met het 
toepassen van het harde-bollenmodel zoals het nu is. 
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Opgaven ideale gaswet  
 
Opgave: Diagrammen 
1,20 mol van een ideaal gas bevindt zich in een vat, afgesloten door een zuiger. Het gas 
heeft een volume van 30 dm3 en een temperatuur van 300 K (toestand A). 
Bij vrij beweegbare zuiger wordt het gas verwarmd tot 800 K (toestand B). 
Daarna wordt het gas bij constante temperatuur samengeperst tot 30 dm3 (toestand C). 
Ten slotte wordt het gas bij constant volume afgekoeld tot weer toestand A. 
a) Bereken de druk in toestand A. 
b) Bereken het volume in toestand B. 
c) Bereken de druk in toestand C. 
d) Teken een (p,V)-diagram en een (p,T)-diagram voor deze kringloop. 
 
Opgave: Statische druk 
Als je onder water duikt, dan neemt de druk op je lichaam 
toe naarmate je dieper gaat. 
Stel de buitenluchtdruk bedraagt 1,0∙105 Pa en de duikers, 
die hiernaast staan afgebeeld, duiken h meter diep. 
Leid onderstaand verband af voor de druk op het lichaam 
van een duiker als functie van h. 
 

p = 1,0∙105 + ρ∙g∙h 
 

Hierin is: 
• p de druk in Pa; 
• ρ de dichtheid van het water in kg/m3; 
• h de hoogte van de waterkolom boven het lichaam in m. 

 
Opgave: Vat A en vat B 
Twee vaten A en B zijn door een nauwe buis met 
elkaar verbonden (zie nevenstaande afbeelding). De 
kraan in deze buis staat open. In beide vaten samen 
is 150 gram lucht opgesloten. 
De manometer wijst een druk van 1,25 bar aan. De 
druk van de buitenlucht is 1,00 bar. De druk 
veroorzaakt door het ‘gewicht’ van de zuiger is te 
verwaarlozen. 
a) Leg uit dat de zuiger moet zijn vastgezet. 
b) Bereken hoeveel gram lucht zich in vat B bevindt. 
De kraan wordt dichtgedraaid. Hierna wordt ervoor 
gezorgd dat de zuiger vrij kan bewegen. 
c) Bereken het volume dat de afgesloten lucht in vat A gaat innemen. 

Noteer jouw antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 
Vervolgens wordt de kraan opengedraaid. 
d) Bereken hoeveel gram door de verbindingsbuis stroomt. 
e) Bereken het volume dat de lucht in vat A gaat innemen. 
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Opgave: Waterraket 
Een waterraket is een stuk speelgoed waarbij een gedeeltelijk met water gevulde 
"raket" met behulp van een soort fietspomp gelanceerd wordt. In onderstaande 
afbeelding zijn de waterraket en de pomp schematisch getekend. 

Door de zuiger naar links te bewegen wordt lucht in de raket geperst via het klepje K1. 
Dit klepje is alleen open als de druk in de pomp groter is dan die in de raket. De 
beweging van de zuiger van B tot A noemen we een pompslag. 
Door de zuiger terug te trekken wordt via het klepje K2 buitenlucht in de pomp gezogen. 
Het klepje K2 is alleen open als de druk in de pomp lager is dan de druk van de 
buitenlucht. 
De zuiger wordt tijdens het pompen telkens verplaatst tussen de uiterste standen A en B. 
De afstand AB bedraagt 10,0 cm. Het zuigeroppervlak bedraagt 5,0 cm2. De raket bevat  
50 cm3 lucht boven het water. 
De druk in de raket is aanvankelijk gelijk aan de druk van de buitenlucht (1,00·105 Pa). 
De raket schiet los als de druk in de raket 4,7·105 Pa bedraagt.
Neem aan dat de temperatuur van de lucht tijdens het pompen constant blijft. Het 
volume van de lucht in het verticale buisje wordt verwaarloosd. 
In bovenstaand diagram is het verloop van de druk in de pomp tijdens de eerste 
pompslag als functie van de afstand x van de zuiger tot A weergegeven. Zie ook 
bovenstaande afbeelding. 
a) Bepaal bij welke waarde van x het klepje K1 open gaat bij de tweede pompslag. 
b) Bereken de druk in de raket aan het eind van deze tweede pompslag. 
c) Schets met behulp van de antwoorden op de vragen a) en b) in bovenstaand 

diagram het drukverloop in de pomp tijdens de tweede pompslag. 
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Zodra de raket van de pomp losschiet, wordt door de samengeperste lucht al het water 
uit de raket gedreven. Zie onderstaande afbeelding. Hierbij expandeert de 
samengeperste lucht zonder warmte-uitwisseling met de omgeving tot de druk in de 
raket gelijk wordt aan de druk van de buitenlucht. In onderstaand diagram is het verloop 
van de druk van de lucht in de raket als functie van het volume weergegeven tijdens 
deze expansie. 

d) Bepaal hoeveel arbeid de afgesloten lucht in de raket levert tijdens het expanderen.  
De massa van de raket, die leeg omhoog schiet, bedraagt 52 g. De raket bereikt een 
hoogte van 6,5 m.  
e) Bereken hoeveel energie aan de raket ten goede is gekomen.  

Verwaarloos hierbij de luchtwrijving. 
 
  



VWO 
 

Materie   
R.H.M. Willems 

11/22 

Zoals reeds eerder opgemerkt kan het harde-bollenmodel veel eigenschappen van een 
gas verklaren, maar als model voor materie loopt het al snel tegen beperkingen. Als 
bijvoorbeeld de temperatuur daalt, verwacht je dat een gas bij een bepaalde 
temperatuur gaat condenseren. Het harde-bollenmodel kan geen faseovergangen 
verklaren. Blijkbaar schiet het model tekort. 
 
Harde-bollenmodel + van der Waals krachten 
Het probleem is dat de deeltjes niet bij elkaar kunnen blijven zitten en druppels vormen. 
Daartoe moet het harde-bollenmodel worden uitgebreid met krachten die tussen de 
deeltjes werken. Dit zijn de zogenaamde van der Waals krachten.  
 
In het geval van het harde-bollenmodel 
zonder interactie is de interactie-
energie (Einteractie) afhankelijk van de 
afstand tussen de deeltjes (r) zoals 
weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. De afstoting is oneindig als 
de deeltjes botsen (elkaar raken) en de 
deeltjes voelen elkaar niet als de 
deeltjes elkaar niet raken.  
 
In het harde-bollenmodel met van der 
Waals krachten ziet de interactie-
energie als functie van de afstand 
tussen de deeltjes er uit zoals 
weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. Nevenstaande afbeelding is 
gebaseerd op de zogenaamde 
Lennard-Jones potentiaal. Als je 
hierover meer wilt weten, kijk dan eens 
naar de informatie op de site onder onderstaande link: 
link naar site 1). 
Een en ander wordt gesimuleerd in de applet onder onderstaande link: 
link naar applet 2). 
 
 
  

1) 2) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lennard-Jones-potentiaal
http://www.rwi-natuurkunde.nl/applets/phet/atomic-interactions_nl.html
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Opgave: Condenseren 
a) Leg uit hoe ver de deeltjes volgens het harde-bollenmodel + van der Waals 

krachten gemiddeld van elkaar verwijderd zijn. 
Maak daarbij gebruik van het diagram op de vorige bladzijde. 

b) Leg uit waarom een gas beneden een bepaalde temperatuur gaat condenseren. 
c) Leg uit waarom een gas bij een temperatuur boven zijn kookpunt niet kan 

condenseren. 
 
Opgave: Stollen 
a) Schets de vorm van een suikerkristal 
b) Schets de vorm van een zoutkristal 
c) Leg uit of je met het harde-bollenmodel + van der Waals krachten een 

faseovergang van vloeibaar naar vast kunt verklaren. 
 
Het probleem bij het harde-bollenmodel + van der Waals krachten is dat deze krachten 
niet richtingsafhankelijk zijn. Daardoor blijven de bollen wel bij elkaar zitten, maar 
kunnen ze geen structuren vormen. De kristalstructuren, zoals je die bij bijvoorbeeld 
suiker en zout hebt gezien, kun je zo niet vormen. Bij het onderwerp 
kwantummechanica zullen we deze richtingsafhankelijkheid van de krachten tussen 
deeltjes nader kunnen bekijken. 
 
Inwendige structuur van de harde bollen 
In het voorgaande hebben we de deeltjes als harde bollen, al dan niet met onderlinge 
krachten, bekeken. Een aantal fenomenen is met deze eenvoudige voorstelling goed te 
begrijpen. De harde bollen moeten echter ook een inwendige structuur hebben anders 
zijn verschijnselen zoals scheikundige reacties, elektrische geleiding en uitzenden van 
licht niet te verklaren. In het voorgaande is al aangeduid dat de interactie-energie, zoals 
gegeven op de vorige pagina, is gebaseerd op de zogenaamde Lennard-Jones 
potentiaal. De Lennard-Jones potentiaal is reeds gebaseerd op een model voor deze 
inwendige structuur.  
Bij scheikunde heb je reeds gezien dat materie is opgebouwd uit moleculen. De deeltjes 
uit ons harde-bollenmodel zijn dus deze moleculen. Bij scheikunde heb je eveneens 
geleerd dat om scheikundige reacties te kunnen verklaren het ene type molecuul moet 
kunnen veranderen in het andere. Als bijvoorbeeld koolstof wordt verbrand, ontstaat er 
water en koolstofdioxide. Dat betekent dat koolstof- en zuurstofmoleculen op de een of 
andere manier moeten kunnen worden omgevormd tot water- en koolstofdioxide-
moleculen. Dit heeft geleidt tot het idee dat moleculen zijn opgebouwd uit atomen.  
Atomen op hun beurt kunnen elektrische lading genereren. Uit experimenten is bekend 
dat er twee typen elektrische lading zijn. Deze twee typen lading worden aangeduid als 
positief en negatief.  
 
Hoe zit deze lading in de atomen? 
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Atoommodel van Thomson 
In het atoommodel van Thomson wordt verondersteld dat de 
negatieve lading op de elektronen als rozijnen in een 
plumpudding van positieve lading zit verdeeld. Zie nevenstaande 
afbeelding. 
Ernest Rutherford (1871 - 1937) heeft dit model getoetst door een 
dunne goudfolie te beschieten met kleine positief geladen deeltjes 
(α-deeltjes). Als het atoommodel van Thomson juist zou zijn dan 
zouden α-deeltjes vrijwel ongestoord het folie moeten kunnen 
doordringen (zie nevenstaande afbeelding). 
Rutherford vond echter een geheel andere verdeling (zie 
nevenstaande afbeelding). De meeste deeltjes gingen weliswaar 
gewoon rechtdoor, maar er waren ook enkele die een behoorlijke 
afwijking kregen van de oorspronkelijke baan. Sommige deeltjes 
zelfs een afwijking van 180°! 
Voor een animatie van het Rutherford experiment, zie 
onderstaande links: 
link naar filmpje 1) 
Of met iets meer uitleg: 
link naar filmpje 2) 
 
 
Atoommodel van Rutherford 
Rutherford verklaarde zijn waarnemingen door aan te nemen 
dat de positieve lading niet als egale positieve achtergrond in 
een atoom zit, maar dat de positieve lading geconcentreerd zit 
in een relatief klein volume, een atoomkern. De elektronen 
draaien dan op grote afstand rond deze atoomkern (zie 
nevenstaande afbeelding). 
Rutherford kon met dit model zijn waarnemingen verklaren. Het 
grootste deel van de α-deeltjes zal ver uit de buurt van de 
kernen blijven en gewoon rechtdoor gaan. Er is echter een zekere, relatief kleine, kans 
dat een α-deeltje dicht langs een kern passeert en door elektrische afstoting in een 
andere richting wordt geduwd. In het extreme geval dat het α-deeltje een 
frontaalbotsing met een kern krijgt, zal het α-deeltje zelfs worden teruggekaatst. 
Het atoommodel van Rutherford is een verbetering ten opzichte van het atoommodel 
van Thomson. Het is echter ook experimenteel aangetoond dat atomen licht kunnen 
uitzenden. In ijle gassen is zelfs duidelijk te zien dat atomen niet elke willekeurige kleur 
licht kunnen uitzenden maar heel specifieke kleuren uitzenden. 
Deze waarneming kan niet worden verklaard met het atoommodel van Rutherford. 
 
  

1) 2) 

http://www.youtube.com/watch?v=5pZj0u_XMbc
http://www.youtube.com/watch?v=kHaR2rsFNhg&feature=related
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Atoommodel van Bohr 
Niels Bohr (1885 - 1962) heeft het atoommodel van 
Rutherford verder verbeterd door te veronderstellen dat de 
elektronen niet op willekeurige afstand rond de kern 
cirkelen, maar op heel specifieke afstanden. Bohr 
introduceerde de elektronenschillen zoals je die bij 
scheikunde hebt geleerd. Bohr kon daarmee verklaren 
waarom atomen licht uitzenden en met name waarom die 
kleuren specifiek zijn voor het betreffende atoomtype. 
 
John Lennard-Jones (1894 - 1954) 
heeft op basis van dit model zijn 
verband voor de interactie-energie 
Einteractie als functie van de afstand 
tussen de atomen (r) opgesteld. 
 

Einteractie = 4 ∙ ε ∙ ��
σ
r

�
12

− �
σ
r

�
6

� 
 
Hierin is: 
• ε de diepte van de potentiaalput; 
• σ de afstand waarvoor de potentiaal 0 J wordt. 

 
 
Opgave: Elasticiteit 
Nylon is een tamelijk elastische stof, oftewel 
je kunt deze gemakkelijk uitrekken. 
Leg uit of de diepte van de potentiaalput (ε) 
in de Lennard-Jones potentiaal voor nylon 
relatief groot of relatief klein is. 
Oftewel voldoet nylon aan de rode of de 
blauwe lijn en waarom? 
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Warmte 
 
Stoffen opwarmen of afkoelen 
Je hebt ondertussen geleerd dat de grootheid temperatuur is gekoppeld aan de 
gemiddelde kinetische energie van de moleculen van een stof. 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 grote 
letter 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 warmtedoorgangs-
coëfficiënt 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. 
Noteer jouw antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 
 
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 1013 hPa. 
b) Bereken de kracht die de rechter glasplaat op het pilaartje bij A uitoefent.  

Noteer jouw antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 
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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In het volgende deel gaan we kijken naar straling, zowel elektromagnetische straling als 
deeltjesstraling. Aspecten als het ontstaan van straling, de toepassingen van straling en 
mogelijke gevaren van de straling als de straling ioniserend is komen aan bod. 
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