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Reader:  Deeltjesprocessen 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de readers:  
• “Elektrische velden” van de vierde klas: link naar reader 1) 
• “Magnetische velden” van de vijfde klas: link naar reader 2) 
• “Radioactiviteit” van de zesde klas: link naar reader 3) 

 
2) 1) 3) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/80%20Elektrische%20velden%20-%20VWO.pdf
http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/85%20Magnetische%20velden%20-%20VWO.pdf
http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/110%20Straling%20-%20VWO.pdf
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De kleinste bouwstenen en hun krachten 
 
Het Standaardmodel 
In de readers “Materie” en “Straling” hebben we de opbouw van materie bekeken en zijn 
steeds kleiner gegaan. Materie bestaat uit moleculen, moleculen uit atomen, atomen uit 
een kern met daaromheen elektronen, de kern bestaat uit protonen en neutronen. In 
deze reader wordt de zoektocht naar de fundamenten van het heelal voortgezet.  
 
Wat zijn de kleinste bouwstenen en welke krachten werken op deze bouwstenen? 
 
In de jaren 50 van de vorige eeuw werden in de deeltjesfysica zeer vele nieuwe deeltjes 
ontdekt. Vrijwel al deze deeltjes hadden een zeer korte halveringstijd. Er werden zoveel 
nieuwe deeltjes ontdekt dat natuurkundigen bijna begonnen te wanhopen, want als die 
allemaal fundamenteel zouden zijn, zou de kans zeer klein zijn om daar ooit een  
verklarende theorie voor te maken.  
Uit botsingsproeven waarbij elektronen met elektronen botsen, blijkt dat we mogen  
aannemen dat elektronen geen inwendige structuur hebben. Met andere woorden  
elektronen zijn zogenaamde fundamentele deeltjes. Uit botsingsexperimenten waarbij 
elektronen met protonen botsen, blijkt echter dat het proton een inwendige structuur moet 
hebben. Met andere woorden het proton is geen fundamenteel deeltje. 
In wezen is dit type experimenten vergelijkbaar met wat Rutherford heeft gedaan om de 
inwendige structuur van een atoom te onderzoeken. Een proton wordt beschoten met een 
elektron met een de Broglie golflengte die veel kleiner is dan de diameter van het proton.  
Op die manier kan het elektron eventuele kleinere bouwstenen waaruit een proton is 
opgebouwd “zichtbaar” maken. Uit dit soort experimenten is gebleken dat protonen uit drie 
deeltjes zijn opgebouwd die een lading van +2/3 en -1/3 van de lading van een elektron 
hebben. Deze deeltjes worden quarks (uit te spreken als kworks) genoemd. 
Door te veronderstellen dat een groot deel van de nieuw ontdekte deeltjes uit een  
beperkt aantal quarks bestaan ontstond er een elegante eenvoud in de bonte verzameling  
van nieuw ontdekte deeltjes. 
Tegenwoordig gaat men ervan uit dat er 6 quarks zijn. Deeltjes die uit quarks bestaan  
worden hadronen genoemd. 
De deeltjes die waargenomen waren in experimenten konden allemaal worden beschreven  
als bestaande uit combinaties van twee of drie van deze quarks. Combinaties van drie  
quarks werden baryonen genoemd. Combinaties van twee quarks werden mesonen genoemd.  
Losse quarks zijn nooit waargenomen. Recent zijn er met de LHC bij CERN echter ook, de 
reeds theoretisch voorspelde, combinaties van vier of vijf quarks waargenomen. De tak van  
de kwantummechanica die de quarks en hun onderlinge wisselwerking beschrijft wordt de 
kwantumchromodynamica genoemd. 
 
Om een lang verhaal kort te maken: 
Alle experimentele waarnemingen en wetenschappelijke theorieën met betrekking tot 
elementaire deeltjes en hun onderlinge wisselwerking vormen het Standaardmodel. Het 
Standaardmodel voor de deeltjesfysica vormt één van de grote successen uit de 
natuurkunde. Alle in dit model voorspelde deeltjes zijn intussen experimenteel 
aangetoond. Met andere woorden van alle deeltjes is het bestaan bewezen. Maar 
minstens zo belangrijk is dat er ook geen enkel deeltje gevonden is dat niet tot het 
standaardmodel behoort.
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Fundamentele deeltjes: Fermionen 
 
Hoe ziet dat standaardmodel er nu uit? 
 
Volgens het Standaardmodel zijn er 6 
quarks met nogal exotische namen als 
up, down, charm, strange, top en bottom. 
Daarnaast zijn er 6 leptonen. Twee 
daarvan kennen jullie al, namelijk het 
elektron en het neutrino. Er zijn echter 
ook nog zwaardere varianten van deze 
twee deeltjes, namelijk het muon en het 
muonneutrino en het tau-elektron en het 
tau-neutrino. Al deze deeltjes zijn 
fundamenteel (voor zover we weten), 
hebben halftallige spin en behoren 
daarmee tot de fermionen. In 
nevenstaande afbeelding staan de 
fermionen van het Standaardmodel 
schematisch weergegeven. In de linker 
bovenhoek staat telkens de massa 
uitgedrukt in MeV/c2 en de lading van het 
betreffende deeltje uitgedrukt als fractie 
van het elementair ladingskwantum e. 
 
Zoals je waarschijnlijk nog weet ben je de term 
fermion al eens tegengekomen in module 
“Kwantummechanica”. Deeltjes hebben een 
eigenschap genaamd spin. Wat dit precies is, is 
in dit kader niet belangrijk, maar op basis van 
deze eigenschap worden deeltjes onderverdeeld 
in fermionen en bosonen oftewel deeltjes met 
halftallige spin en deeltjes met heeltallige spin. 
 
De zwaardere varianten van de quarks en leptonen zijn niet stabiel en komen in de 
natuur niet meer voor, behalve daar waar ze door bepaalde processen worden 
gecreëerd. Dat betekent dat de materie om ons heen uit quarks van het type up en 
down en uit leptonen van het type elektron en elektron-neutrino bestaat. 
In wezen zijn drie zogenaamde generaties van deeltjes te onderscheiden. 
De drie generaties zijn vrijwel gelijke kopieën van elkaar en onderscheiden zich enkel 
en alleen in de massa van de deeltjes. Bij het ontstaan van het heelal waren al deze 
deeltjes aanwezig, maar de deeltjes behorende tot de twee zwaardere generaties zijn 
vrij snel na het ontstaan van het heelal vervallen. Tegenwoordig is de materie om ons 
heen dan ook opgebouwd uit deeltjes van de eerste generatie. 
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Fundamentele krachten: Bosonen 
 
Welke krachten werken tussen deze deeltjes? 
 
In het Standaardmodel worden 
krachten tussen deeltjes 
veroorzaakt door het uitwisselen 
van deeltjes, zogenaamde 
ijkbosonen. Zoals reeds gezegd 
zijn bosonen de deeltjes met 
heeltallige spin. Uit 
experimenten blijkt dat er in de 
natuur vier fundamentele 
krachten voorkomen. Namelijk 
de zwaartekracht, de 
elektromagnetische kracht, de 
sterke kernkracht (ook wel 
kleurkracht genoemd) en de 
zwakke kernkracht. Elk van deze 
vier fundamentele krachten heeft 
zijn eigen type krachtdeeltje 
(ijkboson). Zo wordt de 
elektromagnetische kracht 
veroorzaakt door het uitwisselen 
van fotonen, de sterke 
kernkracht door het uitwisselen van gluonen en de zwakke kernkracht door het 
uitwisselen van W- en of Z-bosonen. Er wordt van uitgegaan dat de zwaartekracht 
wordt veroorzaakt door het uitwisselen van gravitonen. Gravitonen zijn echter 
hypothetisch en dus nog nooit experimenteel aangetoond. Het probleem is dat de 
algemene relativiteitstheorie die de zwaartekracht beschrijft nog niet bevredigend in een 
kwantummechanische theorie is omgeschreven. In bovenstaande afbeelding staan de 
diverse bosonen schematisch weergegeven. Strikt genomen behoort de gravitatiekracht 
niet tot het standaardmodel, alhoewel in schema’s zoals hierboven de zwaartekracht 
wel vaak wordt opgenomen. 
Het Standaardmodel is in wezen de samenvoeging van de kwantummechanica en de 
speciale relativiteitstheorie tot de kwantumveldentheorie. De kwantumveldentheorie 
omvat dus niet de algemene relativiteitstheorie, dat is een stap in de theoretische 
natuurkunde die nog gezet moet worden. 
 
In onderstaand youtube-filmpje wordt het een en ander uitgelegd. Bekijk deze video 
aandachtig en stel vragen als er iets niet duidelijk is. 
link naar filmpje 1) 
 
 
 
  

1) 

http://www.youtube.com/watch?v=K6i-qE8AigE&list=PL5239AF838872BC90
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Behoudswetten in deeltjesprocessen 
 
Als men veel deeltjesprocessen bestudeert dan blijken bepaalde reacties niet mogelijk 
te zijn en andere wel. Zo is onderstaande reactie bijvoorbeeld een reactie die mogelijk 
is: 
 

p11 → n01 + e10 + ν       
 
Een proton vervalt in een neutron, waarbij een positron en een neutrino ontstaan. 

 
Onderstaande reacties lijken misschien logisch, maar zijn echter niet mogelijk: 
 

p11 → n01 + e−1
0 + ν�       

 
Een proton vervalt in een neutron, waarbij een elektron en een anti-neutrino ontstaan. 
 

p11 → n01 + e10 + ν�       
 
Een proton vervalt in een neutron, waarbij een positron en een anti-neutrino ontstaan. 
 

p11 → e10 + ν       
 
Een proton vervalt in een positron en een neutrino. 
 

Waarom de eerste reactie niet mogelijk is zal duidelijk zijn. Er is namelijk geen 
ladingsbehoud. De wet van behoud van lading kende je al. Iets formeler is het 
ladingsgetal een behouden grootheid. Het ladingsgetal (Q) is niets anders dan de lading 
uitgedrukt in veelvouden van het elementaire ladingskwantum e. Links van de pijl staat 
een proton met ladingsgetal 1. Dat betekent dat rechts van de pijl het ladingsgetal ook 1 
moet zijn. Bij de eerste reactie is dat echter -1. Deze reactie kan dus niet. 
 
Waarom zijn de tweede en de derde reactie niet toegestaan? 
 
Beide reacties voldoen aan behoud van ladingsgetal. Blijkbaar zijn er dus nog andere 
behoudsregels. Op basis van experimenten zijn er nog een paar behoudswetten te 
formuleren. 
De wet van behoud van baryongetal (B), waarbij het baryongetal is gedefinieerd als  
+1 voor baryonen, -1 voor anti-baryonen en 0 voor niet-baryonen. 
De wet van behoud van leptongetal (L), waarbij het leptongetal is gedefinieerd als  
+1 voor leptonen, -1 voor anti-leptonen en 0 voor niet-leptonen. 
Voor de eerste reactie geldt: Q=1, B=1 en L=0 links en Q=-1, B=1 en L=0 
Voor de tweede reactie geldt: Q=1, B=1 en L=0 links en Q=1, B=1 en L=-2 
Voor de derde reactie geldt: Q=1, B=1 en L=0 links en Q=1, B=0 en L=0 
 
De tweede reactie mag dus niet omdat niet wordt voldaan aan behoud van het 
leptongetal. De derde reactie mag niet omdat niet wordt voldaan aan behoud van 
baryongetal. 
Er zijn nog enkele van dit soort regels, maar deze drie zijn voldoende voor het 
schoolexamen.  

1) 

2) 

3) 
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Opgave: Bc-meson 
B-mesonen zijn mesonen bestaande uit een anti 
bottom quark en een up, down, strange of charm 
quark. Er wordt vanuit gegaan dat de combinatie 
met een top quark niet bestaat omdat de top 
quark zeer instabiel is. 
Fysici van het Fermilab in Chicago hebben in 
1998 het laatste van de mogelijke B-mesonen 
experimenteel aangetoond. Dit laatste, 
zogenoemde BC-meson heeft een 'levensduur' 
van 0,453 ps. De massa van een BC-meson 
komt overeen met een energie van 6,277 GeV. 
Het BC-meson is waargenomen bij experimenten 
in de zeer krachtige Tevatron deeltjesversneller 
(zie nevenstaande afbeelding). In deze 
versneller laat men protonen en antiprotonen 
met grote energie op elkaar botsen. Het nieuwe (instabiele) meson blijkt soms voor te 
komen in de vervalproducten die na de botsingen ontstaan. 
Uit een analyse van de meetgegevens van in totaal 100 miljoen botsingen bleek dat in 
19 gevallen sprake moest zijn van een BC-meson. 
Het BC-meson bestaat uit een combinatie van een charm quark met een anti bottom 
quark. 
a) Bepaal de lading van het BC-meson.  
b) Bereken de massa van het BC-meson in kg.  
De massa's van een stilstaand proton en een stilstaand antiproton vertegenwoordigen 
samen minder energie dan de massa van een BC-meson. Daarom laat men protonen en 
antiprotonen in de Tevatronversneller een even groot maar tegengesteld 
potentiaalverschil doorlopen. Hierdoor wordt aan beide soorten deeltjes dezelfde 
hoeveelheid energie toegevoerd voor ze op elkaar botsen.  
De vorming van het BC-meson is alleen mogelijk als de totale energie die de twee 
botsende deeltjes vertegenwoordigen groter is dan de energie van een stilstaand  
BC-meson.  
c) Bereken het potentiaalverschil dat een proton en een antiproton minstens moeten 

doorlopen zodat bij een botsing een BC-meson kan ontstaan. Verwaarloos hierbij dat 
bij de botsing ook nog andere deeltjes ontstaan dan het BC-meson. 

 
 
Opgave: Deeltjesreacties 
Leg voor elk van onderstaande reacties uit of deze wel of niet mogelijk is. 
 

a) n01 → p11 + e−1
0 + ν       

 

b) µ−1
0 → e−1

0 + νe� + νµ       
 

c) µ10 + e−1
0 → νe + νµ�        
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Het Higgs-mechanisme 
 
Hoe wordt het verschil in massa tussen de verschillende deeltjes verklaard? 
 
Het Standaardmodel bestaat uit kwantummechanische vergelijkingen die de 
verschillende mogelijke deeltjes en hun onderlinge wisselwerking beschrijven. Het 
model bevatte echter geen vergelijkingen om het verschil in massa tussen de 
verschillende deeltjes te verklaren. Erger nog, uit de vergelijkingen die de krachten 
beschreven kwamen de ijkbosonen voor de zwakke kernkracht als massaloos 
tevoorschijn. Uit experimenten is echter bekend dat W- en Z-bosonen maar liefst zo’n 
honderd keer zwaarder zijn dan een proton!  
Er is toen door een aantal wetenschappers een model ontwikkeld om de verschillende 
massa’s van de deeltjes in het Standaardmodel te verklaren. Het zogenaamde 
Higgsmechanisme beschrijft een model waarmee de verschillende deeltjes hun massa 
krijgen. Volgens dit model is het heelal doordrongen door een veld. Het zogenaamde 
Higgsveld (ook wel Brout-Englert-Higgsveld), vernoemd naar de wetenschappers die dit 
model hebben ontwikkeld. Hoe meer een deeltje met dit veld wisselwerkt, hoe groter de 
massa van het deeltje. Fotonen wisselwerken bijvoorbeeld helemaal niet met dit veld 
waardoor deze zich probleemloos door dit veld kunnen verplaatsen en massaloos zijn. 
De W- en Z-bosonen wisselwerken echter stevig met dit veld waardoor zij zich 
moeizaam door dit veld verplaatsen. Dit nemen wij waar als massa. In de jaren 60 van 
de vorige eeuw werd dit model gebruikt om de massa van de tot dan toe niet 
experimenteel aangetoonde deeltjes uit het Standaardmodel te voorspellen. De 
voorspellingen bleken allemaal te kloppen.  
De wisselwerking met het Higgsveld verloopt via het zogenaamde Higgsboson. Het 
experimenteel aantonen van dit boson heeft lang op zich laten wachten. Het 
Standaardmodel zou in problemen zijn geweest als dit deeltje niet experimenteel 
aangetoond zou zijn. Gelukkig is in 2013 dit deeltje uiteindelijk experimenteel 
aangetoond.  

 
In onderstaand youtube-filmpje wordt het Higgs-mechanisme uitgelegd. 
Bestudeer deze video aandachtig. 
link naar filmpje 1) 
 
  

1) 

http://www.youtube.com/watch?v=1_HrQVhgbeo
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In onderstaande afbeelding staat het complete Standaardmodel schematisch 
weergegeven. Kanttekening is dat de zwaartekracht met het graviton als ijkboson nog 
steeds hypothetisch is en eigenlijk strikt genomen niet tot het Standaardmodel behoort. 

De volgende stap is het samenvoegen van de kwantummechanica van het 
Standaardmodel met de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Veelbelovende 
kandidaten voor deze stap zijn de snaartheorie en supergravitatie (SuSy). 
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  Voor de geïnteresseerden: 
 
Symmetrie 
Afgezien van het verschil in massa zijn de drie generaties van fermionen en bosonen identiek aan 
elkaar. Men spreekt in de natuurkunde in zo’n geval van symmetrie. In het standaardmodel gaat men 
ervan uit dat alle deeltjes en krachten bij het ontstaan van het heelal niet te onderscheiden waren. Er 
was bij het ontstaan van het heelal dus maar één kracht en één deeltje. Volgens het huidige model is 
het Higgsveld verantwoordelijk voor het breken van de symmetrie. Het heelal is sinds zijn ontstaan 
voortdurend aan het afkoelen vanwege het feit dat het steeds verder expandeert. Afhankelijk van de 
temperatuur van het heelal werd de oorspronkelijke symmetrie stapsgewijs gebroken door een 
veranderde wisselwerking met het Higgsveld. Dit heeft tot het ontstaan van de drie generaties en vier 
fundamentele krachten geleid zoals we die tegenwoordig waarnemen.  
Volgens de huidige modellen (er zijn er meerdere met iets andere waarden) moet het ongeveer zo 
zijn gegaan als weergegeven in onderstaande afbeelding. 
 
 

 
 
Je zou dit kunnen vergelijken met faseovergangen bij materie. Afhankelijk van de temperatuur kan 
bijvoorbeeld water zich heel anders gedragen. Heet water met een temperatuur boven de 100 °C is 
gasvormig. Bij een heel specifieke temperatuur, namelijk 100 °C, gaat water over in zijn vloeibare 
fase. In deze fase heeft water heel andere eigenschappen dan in zijn gasvormige fase. Bij een 
temperatuur van 0 °C treedt er wederom een faseovergang op waarbij het gedrag van water weer 
verandert.  
Net zoals water afhankelijk van de temperatuur zijn gedrag verandert, zo veranderen de 
fundamentele krachten en deeltjes eveneens hun gedrag als functie van de temperatuur. Het heelal 
ondergaat als het ware eveneens zoiets als faseovergangen en daarbij veranderen zijn 
eigenschappen. 
 
SuperSymmetrie (SuSy) 
Deze theorie bouwt voort op het standaardmodel en voegt een extra symmetrie toe aan het 
standaardmodel. SuSy gaat ervan uit dat elk fermion een supersymmetrische bosonpartner heeft en 
dat elk boson een supersymmetrische fermionpartner heeft. Deze supersymmetrische partners zijn 
extreem zwaar. Doordat ze zo zwaar zijn kan worden verklaard waarom ze tot nu toe nooit 
experimenteel zijn waargenomen. Als deze deeltjes experimenteel zouden worden aangetoond zou 
daarmee een volgende stap richting een alles omvattende theorie zijn gezet, want de algemene 
relativiteitstheorie kan men met deze uitbreiding afleiden uit het standaardmodel. Deze theorie staat 
bekend als supergravitatie. 
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Natuurconstanten en SI-eenheden 
 
Lange tijd zijn er tal van verschillende eenheden voor de verschillende grootheden in 
gebruik geweest. Een afstand werd bijvoorbeeld uitgedrukt in de eenheden meter, inch, 
duim, el enz. Een massa werd uitgedrukt in kilogram, pond, ons, pound enz. 
Daarbij verschilden deze eenheden vaak ook nog eens van stad tot stad.  
Vlak na de Franse revolutie werd de eerste poging tot standaardisering ondernomen. 
Zo werden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt voor de kilogram, de meter en de 
seconde. 
In 1960 werd het bekende SI-eenhedenstelsel ingevoerd. Hierin 
zijn de eenheden vastgelegd zoals deze reeds zijn besproken 
in de reader “Basisvaardigheden” uit de vierde klas. 
In de loop van de tijd zijn er diverse afspraken gemaakt voor de 
grootte van één kilogram, de duur van één seconde en de 
afstand van één meter. 
Zo was de kilogram tot voor kort de massa van een platina-
iridium cilinder die ergens in Parijs onder een paar 
beschermende stolpen in een kluis ligt opgeslagen. Alle 
ijkinstituten in de wereld hebben hun kilogram moeten 
vergelijken met deze standaardkilogram. Soortgelijke, redelijk 
willekeurige, definities hebben lange tijd gegolden voor alle 
eenheden.  
In een tijd waarin de metingen steeds preciezer worden zijn deze 
redelijk willekeurige afspraken niet 
precies genoeg.  
Er zijn in de loop van de tijd zes 
officiële kopieën van de 
standaardkilogram gemaakt. In de 
loop van de tijd zijn de kopieën 
vergeleken met het origineel in 
Parijs en er werden afwijkingen 
gevonden. Zeer kleine 
afwijkingen, maar desalniettemin 
is dat principieel ongewenst. In 
nevenstaande afbeelding is voor 
de zes kopieën weergegeven hoe 
hun massa in de loop van de tijd 
is veranderd ten opzichte van de 
standardkilogram in Parijs. 
In november 2018 is uiteindelijk 
besloten dat het gehele SI-
eenhedenstelsel fundamenteel 
wordt herzien. Alle basiseenheden zouden worden gebaseerd op natuurconstanten. 
Men heeft met verschillende onafhankelijke methoden de benodigde natuurconstanten 
zo nauwkeurig mogelijk bepaald en wel gebruik makend van de tot dan toe geldende 
afspraken voor de verschillende eenheden. Met ingang van 20 mei 2019 is de spies dan 
omgekeerd. De waarden voor de natuurconstanten, zoals die op dat moment zijn 
bepaald, gelden vanaf dat moment als de exacte waarden voor de natuurconstanten. 
Daarmee zijn de natuurconstanten dus geen gemeten waarden meer, maar wiskundig 
exacte getallen.  

Bron: ‘Le Grand K’, in de kelder 
van het Bureau International des 
Poids et Mesures. Foto BIPM 
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Je kunt bijvoorbeeld op basis van theorie berekenen hoe zwaar een cilinder van een 
bepaalde afmeting moet zijn. In deze berekening komen natuurconstanten voor. 
Omgekeerd kun je nu afspreken dat een kilogram die massa is die volgt uit die 
berekening met als aanname dat de natuurconstanten wiskundig exacte getallen zijn. 
Met zo’n definitie van eenheden zijn deze niet langer onderhevig aan fluctuaties ten 
gevolge van onbekende processen of voortdurende kleine bijstellingen omdat de 
natuurconstanten met de oude definities steeds preciezer worden bepaald. 
Men had de natuurconstanten op deze manier natuurlijk elke willekeurige waarde 
kunnen geven. Maar het zou lastig zijn als vanaf 20 mei 2019 alles bijvoorbeeld twee 
keer zoveel kilogram zou wegen, alleen omdat de definitie voor de kilogram maar half 
zo groot is. Om de overgang naadloos te laten verlopen heeft men dus eerst de 
benodigde natuurconstanten zo nauwkeurig mogelijk bepaald en daarna de nieuwe 
definities ingevoerd.   

Voor de geïnteresseerden: 
 

Seconde 
Dat is de duur van 9 192 631 770 perioden (T) van de straling die vrijkomt bij een heel 
bepaalde elektronenovergang in een aangeslagen Cs-133 atoom. 
1 s  = 9 192 631 770 ∙T 

Meter 
Dat is de afstand die licht aflegt in 1/299 792 458 ( = 1/c) deel van een seconde. 
1 m = 1

299 792 458
∙ c ∙ (9 192 631 770 ∙ T) = 30,663318 ∙ c ∙ T 

Kilogram 
1 kg = h

6,62607015 · 10–34 
∙ s
m2 = h

6,62607015 · 10–34 ∙
9 192 631 770 ∙T
(30,663318∙c∙T)2

= 1,475 521 · 1040 ∙ h
c2∙T

 
 
Dit is gebaseerd op m∙c2 = h∙f oftewel [m] = �h∙f

c2
� = � h

c2∙T
� 

Ampère 

1 A = e
1,602176634 · 10–19 ∙

1
s

= e
1,602176634 · 10–19 ∙

1
9 192 631 770 ∙T

= 6,789686 · 108 ∙ e
T

 
 
De stroomsterkte die nodig is om 1 C lading per seconde een doorsnede van een draad te laten passeren. De 
lading per elektron ligt vast in het elementair ladingskwantum dus eigenlijk correspondeert één ampère met een 
specifiek aantal elektronen dat per seconde een doorsnede van een draad passeert. 

Kelvin 
1 K = 1,380649 · 10−23

k
∙ kg∙m

2

s2
= 1,380649 · 10−23

k
∙
�1,475 521·1040∙ h

c2∙T
�∙(30,663318∙c∙T)2

(9 192 631 770 ∙T)2
= 2,266665 ∙ h

k∙T
 

 
Dit is gebaseerd op Ek = 3

2∙k∙T oftewel [T] = 1
k
∙ [Ek] = 1

k
∙ J = 1

k
∙ Nm = 1

k
∙ kg∙m

2

s2
 

Mol 1 mol = 6,02214076 · 1023

NA
 

Candela Deze komt op de middelbare school niet voor 
 
De benodigde natuurconstanten voor de eerste zes eenheden zijn dan:  
• T  de periode van een heel specifieke straling 
• c  de lichtsnelheid 299 792 458 m/s (exact) 
• h  de constante van Planck 6,62607015∙10-34 Js (exact) 
• e  het elementair ladingskwantum 1,602176634∙10-19 C (exact)  
• k  de constante van Boltzman 1,380649∙10-23 J/K (exact) 
• NA het getal van Avagadro 6,02214076∙1023 (exact) 

 
Wil je meer weten, kijk dan eens bij: link naar site/filmpje 1) 

1) 

https://www.nist.gov/si-redefinition
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De fundamentele inzichten in de structuur van de materie zijn niet alleen van 
theoretische interesse. Er zijn tal van technische toepassingen ontwikkeld op basis van 
de theoretische inzichten. In de volgende hoofdstukken zullen we eens een aantal van 
deze toepassingen nader gaan bekijken. 
 
 
Deeltjesversneller 
 
De waarschijnlijk bekendste en ook meteen 
meest krachtige deeltjesversneller ligt bij 
Geneve. De Large Hadron Collider, oftewel 
LHC is eigendom van het CERN. Dit is een 
Europees samenwerkingsverband voor 
onderzoek aan elementaire deeltjes. Het is 
een ring met een omtrek van 27 km en ligt variërend tussen 50 m tot 200 m onder de 
grond. In deze deeltjesversneller kunnen protonen worden versneld tot 99,999 9991 %  
van de lichtsnelheid. Er gaan twee bundels in tegengestelde richting. Zodra de protonen 
hun eindsnelheid hebben bereikt worden de twee bundels gekruist waardoor er proton-
proton botsingen met een totale energie van 7 TeV mogelijk zijn. Door de deeltjes te 
bestuderen die bij deze botsingen ontstaan, kunnen theorieën over de fundamentele 
opbouw van het heelal en alles daarin worden bestudeerd. De kwantummechanica, de 
relativiteitstheorie, het standaardmodel en misschien zelfs de stringtheorie kunnen hier 
worden getest. De LHC is de grootste en 
krachtigste en heeft dan ook ongeveer zes 
miljard euro gekost. 
Deeltjesversnellers dienen echter niet alleen 
hoge doelen als theoretisch onderzoek. Een 
alledaagse toepassing is de productie van 
allerlei radioactieve isotopen voor 
bijvoorbeeld ziekenhuizen ter behandeling 
van kanker of voor diagnosedoeleinden. Een 
veel gebruikt type deeltjesversneller voor dit 
doeleinde is een cyclotron. 
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Opgave: Werking van een cyclotron 
De TU/e beschikt al meer dan vijftig jaar over een eigen 
cyclotron. In 1981 werd het bedrijf Cygne opgericht 
door medewerkers van de TU/e. Dit bedrijf produceert 
radionucliden ten behoeve van medische toepassingen.  
Een cyclotron is een apparaat dat bestaat uit twee holle  
D-vormige koperen trommels die op een kleine afstand 
van elkaar staan, zoals schematisch staat weergegeven 
in onderstaande afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn 
niet op schaal. Het geheel bevindt zich in vacuüm. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In de ruimte tussen de twee trommels bevindt zich een elektrisch veld. Doordat de 
trommels zijn aangesloten op een blokspanningsbron wisselt dit veld steeds van 
richting. 
In het midden bevindt zich een protonenbron P. De protonen worden in het elektrisch 
veld versneld en komen in een van de trommels terecht. 
Loodrecht op beide trommels staat een homogeen magneetveld waardoor de protonen 
onder invloed van de lorentzkracht met constante snelheid een halve cirkelbaan 
doorlopen. De baan van een proton staat in bovenaanzicht weergegeven in 
bovenstaande rechter afbeelding.  
a) Voer de volgende opdrachten uit: 

• Geef in bovenstaande afbeelding in de punten 1 en 2 de richting van de 
stroomsterkte en de richting van de lorentzkracht aan. 

• Leg uit of het magneetveld in de ene trommel gelijk of tegengesteld gericht is 
aan het magneetveld in de andere trommel. 

De protonen worden alleen tussen de trommels versneld: binnen de trommels is de 
grootte van de snelheid constant. 
b) Leg uit dat de elektrische kracht wel arbeid op de protonen verricht en de 

lorentzkracht niet.  
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In een trommel doorloopt een proton een halve cirkelbaan. Voor de tijd t die nodig is om 
zo’n halve cirkelbaan te doorlopen geldt: 
 

t =
π ∙ m
B ∙ q

 
 
Hierin is: 
• m de massa van het proton; 
• B de sterkte van het magneetveld; 
• q de lading van het proton. 

 
c) Leid dit af. 
Elke keer dat een proton na een halve 
cirkel in de ruimte tussen de twee 
trommels komt, is het elektrische veld 
van richting omgekeerd, zodat het in 
de goede richting staat en het proton 
er dezelfde hoeveelheid 
bewegingsenergie bij krijgt. De 
snelheid van het proton als functie van 
de tijd die hieruit volgt is geschetst in 
nevenstaande afbeelding. 
Het diagram in nevenstaande 
afbeelding laat twee eigenschappen zien: 
• de tijdsduur van elke stap in de trommels is steeds gelijk; 
• de snelheidstoename is bij elke stap tussen de trommels kleiner. 

d) Leg van beide eigenschappen uit waarom dit zo is. 
De sterkte van het magneetveld bedraagt 1,5 T. Het wisselende elektrische veld tussen 
de twee holle ruimtes wordt veroorzaakt door een blokspanning. 
e) Bereken de frequentie van deze blokspanning. 
De bundel van het cyclotron treft uiteindelijk op een target. In dit target vinden de 
kernreacties plaats waarmee het gewenste isotoop wordt geproduceerd. 
Een hele serie isotopen kan met een cyclotron worden geproduceerd.  
Een belangrijk isotoop dat in Eindhoven wordt geproduceerd is I-123. Dit isotoop wordt 
onder andere gebruikt voor de diagnose van de ziekte van Parkinson.  
Om dit isotoop te produceren wordt een target met Xe-124 
beschoten met protonen. In nevenstaande afbeelding staat 
het Xe-124 target weergegeven dat wordt gebruikt voor de 
productie van I-123. 
In onderstaande reactievergelijking staat de reactieketen 
weergegeven. 
 

Xe54
124 + p → Cs55

123 +    …   → Xe54
123 +    …   → I53

123 +   … 
 
f) Neem de reactievergelijking over en vul de ontbrekende stukken aan. 
De stroomsterkte van de protonbundel die in dit cyclotron wordt gebruikt voor de 
productie van I-123 bedraagt 240 µA. Daarmee worden per uur 8,0∙1013 nucliden van 
het isotoop I-123 gevormd. 
g) Bereken het rendement van de bestraling.  
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Kernreactoren 
 
Kernsplijtingsreactoren 
Zoals je reeds hebt gezien in de reader “Straling” is het mogelijk energie te winnen door 
een zware kernen te splijten in twee lichtere kernen. Bij een dergelijke reactie is de 
massa van de reactieproducten kleiner dan de massa van de reactanten. In 
kernsplijtingsreactoren wordt uranium-235 beschoten met neutronen. Het uranium-236 
isotoop dat dan ontstaat, is hoogst instabiel en zal ogenblikkelijk in twee kleinere kernen 
en een paar losse neutronen uit elkaar vallen. Er zijn tal van reacties mogelijk. 
Onderstaande reacties vormen een kleine verzameling van de mogelijke reacties. 
 

U92
235 + n ⟶ Kr36

92 + Ba56
141 + 3n 

U92
235 + n ⟶ Kr36

89 + Ba56
144 + 3n 

U92
235 + n ⟶ Sr38

93 + Xe54
140 + 3n 

U92
235 + n ⟶ Sr38

94 + Xe54
140 + 2n 

 
Al deze reacties hebben één ding gemeenschappelijk. Ze hebben een neutron nodig 
om te starten en de meeste van die reacties produceren twee of meer neutronen. 
Hiermee bestaat de mogelijkheid tot een kettingreactie. Het aantal voor een reactie 
beschikbare neutronen moet in een reactor dus kunnen worden gecontroleerd. 
Daarnaast zijn de twee lichtere kernen die bij deze reacties worden geproduceerd vaak 
op hun beurt hoog radioactief. De splijtingsproducten vormen het beruchte radioactieve 
afval waarvoor kerncentrales bekend staan. 
Een kernsplijtingsreactor moet dus minimaal aan onderstaande twee ontwerpeisen 
voldoen. 
• De reactie moet onder controle worden gehouden zodat deze niet op hol kan slaan. 
• De reactieproducten moeten zodanig worden beheerd dat deze in geen geval, ook 

niet in geval van een ongeluk, een gevaar voor mens en milieu vormen. 
 
Veiligheid in ontwerp 
In een moderne kernsplijtingscentrale zijn meerdere 
redundante veiligheidsvoorzieningen aanwezig. Onder andere: 
• Het uranium is in vaste vorm gebracht. Zie nevenstaande 

afbeelding. Het uranium is dus niet opgelost in een vloeistof 
of in poedervorm, zodat zowel het uranium als de 
uiteindelijke splijtingsproducten zich niet zomaar kunnen 
verspreiden. 

• De uraniumtabletten worden op hun beurt in lange 
metalen buizen geplaatst. Dit zijn de zogenaamde 
splijtstofstaven. Zo’n 100 à 200 van deze staven vormen 
samen een eenheid. Deze eenheden worden onder 
water verplaatst. Het water dient onder andere als 
afscherming tegen de straling uit de splijtstofstaven. De 
blauwe gloed is de zogenaamde cherenkovstraling. 
Deze ontstaat als een geladen deeltje zich in het water 
sneller beweegt dan het licht in het water (niet sneller 
dan licht in vacuüm!). 
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• Al de eenheden met splijtstofstaven bevinden zich 
in een stalen drukvat. 

• Het drukvat bevindt zich op zijn beurt weer in een 
bunker. 
De bunker bestaat vaak ook weer uit meerdere 
afschermingen. 
Het stalen drukvat bevindt zich in een betonnen 
omhulling. 
Die omhulling bevindt zich in een stalen bol met een wanddikte van zo’n  
20 cm. En het geheel is uiteindelijk omgeven met een dikke laag van zo’n  
60 cm gewapend beton. 

 
Al deze maatregelen zijn erop gericht dat er geen 
radioactieve stoffen uit de centrale kunnen 
ontsnappen als er in de centrale iets mis gaat. Tevens 
zijn deze maatregelen erop gericht dat er geen 
radioactieve stoffen uit de centrale ontsnappen als er 
onregelmatigheden van buitenaf optreden. Denk 
hierbij aan aardbevingen en vloedgolven, maar ook 
aan al dan niet opzettelijk neerstortende vliegtuigen. 
 
Werking van de centrale 
De werking van een kernsplijtingscentrale berust op het gecontroleerd laten verlopen 
van de kettingreactie waarbij uranium-235 wordt gespleten. De daarbij vrijkomende 
energie wordt gebruikt om water te verwarmen en uiteindelijk om te zetten in stoom 
onder hoge druk. Met de stoom wordt een turbine aangedreven die op zijn beurt een 
generator aandrijft die uiteindelijk de elektriciteit opwekt. De hoogenergetische 
neutronen die vrijkomen bij de splijting zijn snelle neutronen. Voor een goede werking 
van de centrale zijn langzame, zogenaamde thermische, neutronen nodig. De 
neutronen moeten dus worden afgeremd naar lagere snelheden. Het afremmen van de 
neutronen gebeurt met behulp van een moderator. Een moderator is een stof met klein 
atoomgewicht. Meestal wordt gebruik gemaakt van water of grafiet. Doordat de 
neutronen botsen met de protonen in het water of de koolstofatomen in het grafiet 
remmen deze af. In veel reactoren doet het water dienst als moderator en als 
koelvloeistof. 
Om de reactor met een constant vermogen te laten 
draaien zou elke splijtingsreactie precies één neutron 
moeten gebruiken om één nieuwe reactie te starten. 
Meestal komt er echter meer dan één neutron vrij bij 
een splijting. Om die reden zitten er tussen de 
splijtstofstaven ook regelstaven. Deze regelstaven 
bevatten een neutronen absorberend materiaal zoals 
cadmium of boor. Door de regelstaven meer of 
minder ver tussen de splijtstaven te steken kunnen er 
meer of minder neutronen worden geabsorbeerd. 
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Energiewinning uit kernsplijtingsreactoren 
Als de reactor draait dan zal de bij de splijting vrijkomende energie de splijtstofstaven 
verhitten en de neutronen voeren een deel van de energie mee. Zowel de splijtstaven 
als de neutronen staan hun energie uiteindelijk af aan het koelwater. Deze energie moet 
ook weer zodanig aan de reactor worden onttrokken zodat er geen radioactief materiaal 
uit de reactor in het milieu kan komen. Om die reden zijn er drie waterkringlopen te 
onderscheiden in een kerncentrale. Een kerncentrale is opgebouwd zoals schematisch 
weergegeven in de afbeelding op de volgende bladzijde.  



VWO 
 

Deeltjesprocessen 
R.H.M. Willems 

19/30 

 

 
A primaire waterkringloop 
B secundaire waterkringloop 
C tertiaire waterkringloop 
 

1 Reactor 10 Hogedrukturbine 19 Opname koelwater 
2 Splijtstofstaven 11 Lagedrukturbine 20 Koud koelwater 
3 Regelstaven 12 Condensor 21 Opgewarmd koelwater 
4 Drukregelvat 13 Voedingspomp 22 Koeltoren 
5 Stoomgenerator 14 Generator 23 Opwaartse luchtstroom 
6 Primaire pomp 15 Bekrachtigde generator 24 Waterdamp 
7 Voedingswater primaire kringloop 16 Transformator 25 Lozing koelwater 
8 Voedingswater secundaire kringloop 17 Hoogspanningslijn 26 Warmtewisselaar 
9 Stoom secundaire kringloop 18 Extern milieu   

 
Het water in de primaire waterkringloop wordt verwarmd door de energie die vrijkomt bij 
de kernsplijting (2).  
In de warmtewisselaar (26) wordt de warmte van de primaire waterkringloop 
overgedragen op de secundaire waterkringloop. In de stoomgenerator (5) wordt die 
warmte gebruikt om van vloeibaar water stoom onder hoge druk te maken. Deze stoom 
drijft een turbine (10 + 11) aan. De turbine drijft op zijn beurt een generator (14) aan die 
de stroom opwekt. De stoom die uit de turbine komt wordt in de condensor (12) weer 
vloeibaar gemaakt.  
In de tertiaire waterkringloop wordt pas gebruik gemaakt van water uit het externe 
milieu (18) van de reactor. Dit water is vaak afkomstig van een rivier of meer en wordt 
benut om de condensor te koelen. Het water dat uit de condensor komt is vervolgens 
echter te warm om rechtstreeks in het externe milieu te worden geloosd, zodat er een 
koeltoren wordt gebruikt om het water uit de tertiaire waterkringloop eerst te koelen 
alvorens het wordt geloosd. 
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Radioactief afval bij kernsplijtingscentrales 
Het kernafval van kernsplijtingscentrales bestaat deels uit 
isotopen met een zeer grote halveringstijd waardoor dit afval 
extreem lang moet worden opgeslagen. Dit is dan ook het 
grootste probleem van dit type kerncentrale, want waar kun je 
met absolute zekerheid zeggen dat iets veilig is opgeborgen 
voor een periode van bijvoorbeeld 200.000 jaar. Zelfs voor 
geologisch stabiele formaties is 200.000 jaar een lange tijd. 
 
In onderstaand filmpje kun je zien hoe radioactief afval in 
Nederland tijdelijk wordt opgeslagen: link naar filmpje 1). 
Dit gebeurt in Nederland bij de COVRA (Centrale Organisatie 
Voor Radioactief Afval ) zie: link naar site 2). 
 
 
Opgave: Moderatorkeuze in een kernsplijtingscentrale 
In een kerncentrale wordt gebruik gemaakt van een moderator om de snelle neutronen 
die vrijkomen bij de kernsplijting af te remmen tot kleinere snelheden zoals die nodig 
zijn voor het starten van een splijtingsreactie. De neutronen die vrijkomen bij 
kernsplijtingsreacties hebben een gemiddelde energie van 2,0 MeV terwijl de neutronen 
idealiter een energie van 0,025 eV zouden moeten hebben voor het starten van een 
volgende splijting. De neutronen worden afgeremd doordat deze botsen met de kernen 
van de moderator. Meestal wordt gebruik gemaakt van water, zwaar water of grafiet. 
Neem voor het gemak aan dat de kernen van de moderator stil staan en dat de 
neutronen een volkomen elastische centrale botsing uitvoeren. 
a) Toon aan dat als een neutron met een proton in een watermolecuul botst het 

neutron daarna vrijwel stil staat. 
Neem daarbij aan dat de snelheid van het proton in het watermolecuul 
verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de snelheid van het neutron. 

b) Leg uit waarom boor geen geschikte moderator is ondanks dat boor ook een klein 
atoomgewicht heeft. 

Stel een neutron verliest in grafiet bij elke botsing 28% van zijn energie. 
c) Bereken hoeveel botsingen het neutron zou moeten ondergaan. 
In deze opgave zijn we ervan uit gegaan dat de kernen van de moderator stil staan. 
d) Leg uit dat deze aanname bij de eerste botsing best redelijk is maar na een aantal 

botsingen eigenlijk niet realistisch is. 
 
Als je geïnteresseerd bent in andere typen kernsplijtingsreactoren, kijk dan eens bij 
onderstaande links: 
link naar site 1 3) 
link naar site 2 4)  
  

2) 3) 1) 4) 

http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20060223_kernafval01/
https://www.covra.nl/nl/over-covra
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nucene/reactor.html
https://www.britannica.com/technology/nuclear-reactor/Liquid-metal-reactors
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Opgave: Kernafval van kernsplijtingscentrales 
Kernafval van kernsplijtingscentrales wordt bewaard in vaten. 
Deze vaten worden gevuld met radioactief afval en naar een 
opslagplaats vervoerd. Dergelijke opslagplaatsen bevinden 
zich onder andere in de Duitse plaatsen Ahaus en Gorleben. 
In nevenstaande afbeelding is de opslagplaats in Gorleben 
weergegeven. Tevens staat een vat weergegeven dat wordt 
gebruikt voor het transport van radioactief afval. Dit is een 
zogenaamd Castorvat. 
Als een Castorvat met radioactief afval gevuld is, wordt 
vrijwel alle straling die bij het verval van de radioactieve 
isotopen vrijkomt in het vat zelf geabsorbeerd en in warmte 
omgezet. In nevenstaande afbeelding staat een opname van 
een Castorvat met een warmtecamera. 
In elk vat wordt op die manier per minuut 1,44 MJ warmte 
geproduceerd. De gemiddelde energie die bij een 
vervalreactie vrijkomt, bedraagt 3,6·10–13 J. 
a) Bereken de activiteit in een vat. 
Men wil in een hal 200 Castorvaten met een dergelijke 
warmteproductie kunnen opslaan. De warmte die de vaten 
produceren, wordt door luchtkoeling afgevoerd. Daarvoor laat men verse lucht langs de 
vaten stromen. Daarbij stijgt de temperatuur van die lucht 15 °C. De benodigde lucht 
wordt via een grote ventilatieschacht aangevoerd (er is een even grote ventilatieschacht 
voor de luchtafvoer). Stel de schacht is een cilindervormige buis en men wil de lucht 
aanvoeren met een snelheid van maximaal 5,0 m/s. 
b) Bereken hoe groot de diameter van de schacht minimaal moet zijn om aan die eisen 

te voldoen. 
Ondanks de dikke wanden is er buiten het vat toch nog enige straling te meten. 
c) Leg voor elk van de drie soorten straling (α, β , γ) uit of deze wel of niet bijdraagt 

aan de stralingsbelasting buiten het Castorvat. 
Het warmtevermogen dat een 
castorvat produceert, neemt in de 
loop van de tijd af zoals 
weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. Als je goed kijkt, zie je 
dat het vermogen niet elke paar 
jaar met een factor 2 afneemt. Het 
vermogen neemt dus niet af met 
een of andere halveringstijd. 
d) Leg uit waarom dat zo is.  
e) Bepaal de hoeveelheid 

warmte die een castorvat in  
50 jaar produceert als de 
warmteproductie verloopt 
zoals weergegeven in de grafiek. 
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Een werknemer heeft in een jaar 600 uur in een opslaghal met Castorvaten gewerkt.  
Daarbij heeft hij een gemiddelde equivalente dosis van 1,5·10–5 Sv per uur ontvangen. 
f) Leg uit dat als de gemiddelde equivalente dosis voor de diverse weefsels gelijk is 

de gemiddelde effectieve lichaamsdosis gelijk is aan de gemiddelde equivalente 
dosis. 

g) Ga na of voor deze werknemer de stralingsbeschermingsnorm is overschreden.  
Meer informatie over het probleem met radioactief afval? Kijk eens op de site onder 
nevenstaande link: link naar site 1). 
 
 
Kernfusiereactoren 
Zoals je reeds hebt gezien in de reader “Straling” is het mogelijk energie te winnen door 
twee lichte kernen samen te voegen tot een zware kern. Bij een dergelijke reactie is de 
massa van de reactieproducten kleiner dan de massa van de reactanten. Een van de 
reacties die men wil gebruiken in kernfusiereactoren is de fusie van deuterium en tritium 
zoals weergegeven door onderstaande reactievergelijking. 
 

H12 + H13 ⟶ He2
4 + n 

 
Het probleem bij een dergelijke reactie is dat beide reactanten een positieve lading 
hebben waardoor de beide kernen een zeer grote elektrische afstoting ondervinden als 
ze elkaar naderen. 
 
Hoe krijg je twee kernen die elkaar afstoten ertoe toch te fuseren? 
 
De kracht die kernen bij elkaar houdt is de sterke 
kernkracht. Deze kracht is zeer sterk, maar het 
bereik is extreem klein. De kernen moeten elkaar 
tot zo’n 1 à 3 fm  (10-15 m) naderen voordat de 
sterke kernkracht groter is dan de elektrische 
afstoting. 
In nevenstaande afbeelding staan de elektrische 
kracht en de kernkracht weergegeven die werkt 
tussen twee protonen. Protonen zijn fermionen en 
kunnen dus volgens het uitsluitingsprincpie van 
Pauli niet dezelfde plaats in de ruimte innemen 
vandaar dat de sterke kernkracht voor kleine 
afstanden, net als de elektrische kracht, naar 
oneindig gaat.  
De resulterende kracht staat eveneens weergegeven in nevenstaande afbeelding. Je 
kunt zien dat de resulterende kracht op grote onderlinge afstand gelijk is aan de 
elektrische kracht. De Coulombbarrière, zoals weergegeven in bovenstaande 
afbeelding, is daar waar de protonen de grootste afstotende kracht op elkaar uitoefenen 
voordat de sterke kernkracht voor een netto aantrekkende kracht kan zorgen. Het is dus 
deze Coulombbarrière die overwonnen moet worden voordat kernfusie kan optreden. 
De Coulombbarrière bevindt zich op een proton proton afstand in de ordegrootte van 
femtometer.  
  

1) 

https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/radioactief-afval
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Bovenstaande afbeelding is niet op schaal want de coulombbarrière (omgerekend naar 
energie) is ongeveer 200 keV hoog en de energieput is ongeveer 30 MeV diep. 
Protonen moeten dus botsen met een energie die voldoende groot is om de 
coulombbarrière te overwinnen. 
Er zijn twee mogelijkheden die op dit moment worden toegepast: 
• De temperatuur van een stof wordt zodanig hoog gemaakt dat de botsingen tussen 

de kernen zo heftig zijn dat de Coulombbarrière wordt overwonnen.  
• Kernen worden door middel van laserstralen zo hard op elkaar gedrukt dat deze de 

Coulombbarrière overwinnen. 
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Overwinning van de Coulombbarrière 
 
Thermonucleair plasma 
Als de temperatuur van een stof wordt verhoogd gaat een stof van vast naar vloeibaar, 
van vloeibaar naar gas en tenslotte van gas naar plasma. In een fusiereactor bevindt 
zich een plasma bestaande uit ionen en elektronen dat zo heet is dat de botsingen 
tussen de ionen krachtig genoeg zijn om de Coulombbarrière te overwinnen. Een 
dergelijk plasma wordt een thermonucleair plasma genoemd. De temperatuur die een 
dergelijk plasma moet hebben om de Coulombbarrière te overwinnen bedraagt 
ongeveer 100 miljoen Kelvin. 100 miljoen Kelvin is behoorlijk veel heter dan het hoogst 
denkbare smeltpunt dat een vaste stof kan hebben.  
 
Hoe voorkom je dat je reactor smelt? 
 
Een thermonucleair plasma bestaat uit geladen deeltjes en daarmee is een plasma 
beïnvloedbaar met magneetvelden. Er zijn diverse ontwerpen om met behulp van een 
magneetveld een thermonucleair plasma op te sluiten in een soort magnetische kooi. 
Het meest succesvolle ontwerp tot nu toe is het TOKAMAK-ontwerp. 
 
Een geladen deeltje dat beweegt in een 
magneetveld zal, onder bepaalde 
voorwaarden, een lorentzkracht ondervinden. 
Als de snelheid van een deeltje onder een 
bepaalde hoek ten opzichte van het 
magneetveld staat dan zal alleen op die 
component van de snelheid een lorentzkracht 
werken die loodrecht op dit magneetveld staat. 
 
In nevenstaande afbeelding werkt er dus 
alleen een lorentzkracht op de y-component 
van de snelheid. 
De lorentzkracht zorgt op die manier voor een 
eenparige cirkelbeweging in het yz-vlak. In de 
x-richting zal de beweging eenparig rechtlijnig 
zijn.  
 
 
De combinatie van deze twee bewegingen 
zorgt ervoor dat het deeltje een 
schroefbeweging rond de magnetische 
veldlijnen gaat uitvoeren. 
 
 
 
Dus door een magneetveld aan te leggen door het plasma zullen de geladen deeltjes 
een schroefbaan rond de veldlijnen van het magneetveld gaan beschrijven. Op deze 
manier zou het mogelijk moeten zijn het plasma van de wand van de reactor vandaan te 
houden. 
 
Hoe voorkom je dat het plasma aan de uiteinden tegen de reactorwand botst?  
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Bovenstaande magnetische kooi zou aardig 
kunnen werken voor de wanden in de y- en z- 
richting, maar het plasma komt in botsing met de 
wanden in x-richting, want het reactorvat is niet 
oneindig lang. De TOKAMAK oplossing voor dit 
probleem is dat het magneetveld in een cirkel 
wordt aangelegd, een zogenaamde toroïde.  
In nevenstaande afbeelding is de binnenkant van 
een TOKAMAK-type reactor te zien. 
 
Een ander type magnetische opsluiting wordt 
gebruikt in reactoren van het stellarator-type.  
Zie: link naar site 1). 
 
 
 
 
 
 
Traagheidsopsluiting 
Een andere oplossing om de Coulombbarrière te 
overwinnen is de traagheidsopsluiting. De 
waterstofisotopen die moeten worden gefuseerd 
zitten in een klein, extreem symmetrisch, bolletje. 
Dit bolletje wordt vervolgens van meerdere kanten 
met zeer krachtige laserstralen beschoten. Deze 
bestraling is eveneens extreem symmetrisch 
zodat het bolletje door de druk van het laserlicht in 
elkaar wordt gedrukt.  
De eisen aan de symmetrie zijn zo extreem, dat 
de productie van één zo’n bolletje één miljoen dollar kost. 
De laser die in de Amerikaanse National Ignition Facility (NIF) wordt gebruikt heeft een 
vermogen in de ordegrootte van PW (1015 W). 
Als je meer wilt weten, kijk eens op de site onder nevenstaande link: link naar site 2). 
 
Hoe krijg je de energie die vrijkomt weer uit de reactor? 
 
Energiewinning uit kernfusiereactoren 
Zowel bij reactoren op basis van het TOKAMAK-principe als bij reactoren op basis van 
traagheidsopsluiting wordt de energie voornamelijk gewonnen door de energie van de 
vrijkomende neutronen over te dragen aan een vloeibaar materiaal dat het reactorvat 
omgeeft. Met een warmtewisselaar kan deze warmte-energie vervolgens aan water 
worden overgedragen. Vanaf dat punt werkt een kernfusiecentrale dan weer net zoals 
een oude kolen- of gascentrale. 
 
  

1) 2) 

http://spectrum.ieee.org/energy/nuclear/fusion-stellarator-starts-up
https://lasers.llnl.gov/science/icf
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Radioactief afval bij kernfusiecentrales 
Het afval van de fusiereactie is helium-4. Dit is een niet radioactief edelgas. Het enige 
radioactieve afval dat komt kijken bij een kernfusiecentrale is de radioactiviteit die 
ontstaat omdat constructiematerialen in de reactor door de neutronenbestraling 
radioactief worden. 
Bijvoorbeeld 
 

Fe26
56 + n ⟶ Fe26

57   ;  Fe26
57 + n ⟶ Fe26

58    ;   Fe26
58 + n ⟶ Fe26

59   ;  Fe26
59 ⟶ Co27

59 + e−1
0  

 
De radioactieve isotopen die op deze wijze kunnen ontstaan hebben echter een relatief 
korte halveringstijd zodat er geen eeuwenlange opslag nodig is. Afgezien daarvan gaat 
een reactor enkele decennia mee voordat deze vervangen moet worden. 
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Opgave: Waarom is de fusiereactor er nog niet? 
Het TOKAMAK-type reactor is in 1950 
bedacht door de Russen Igor Tamm en 
Andrej Sacharov. Het idee klinkt in 
eerste instantie vrij eenvoudig maar in 
deze opgave zul je een aantal problemen 
zien waaruit blijkt dat het eenvoudige 
idee technisch niet zo eenvoudig is uit te 
voeren. 
De grootste testreactor van dit type was 
de JET-reactor (Joint European 
TOKAMAK) in Engeland. In 
nevenstaande afbeelding staat de  
JET-reactor op schaal schematisch 
weergegeven. 
Op dit moment is in Frankrijk de ITER 
(International Thermonuclear 
Experimental Reactor) in aanbouw. De 
planning is dat na deze reactor de 
DEMO-reactor kan worden gebouwd waarmee commerciële energiewinning mogelijk 
moet zijn.  
In wezen is een TOKAMAK een grote transformator met één secundaire wikkeling. Die 
secundaire wikkeling wordt gevormd door het plasma in het reactorvat. In de JET-
reactor loopt een stroomsterkte van zo’n 7 MA door het plasma.  
a) Leg uit waarom er een stroomsterkte door het plasma moet lopen wil de reactor 

kunnen werken. 
Een toroïdaal magneetveld is aan de 
binnenkant sterker dan aan de 
buitenkant. Zie nevenstaande 
afbeelding. De sterkte van het 
magneetveld neemt evenredig  
met 1/r af. 
b) Leg uit dat deze inhomogeniteit 

ertoe leidt dat er een 
ladingsscheiding optreedt. 
• Schets daartoe in onderstaande 

afbeelding de baan van een 
proton als dit een kleine 
snelheidscomponent loodrecht op het magneetveld heeft. 
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• Schets eveneens de baan van een elektron als dit een kleine 
snelheidscomponent loodrecht op het magneetveld heeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten gevolge van de ladingsscheiding ontstaat er een elektrisch veld in verticale richting. 
Dit betekent dat zowel de protonen als de elektronen in verticale richting worden 
versneld dan wel vertraagd. 
c) Leg uit dat zowel de protonen als de elektronen door dit effect uit de magnetische 

kooi dreigen te ontsnappen. 
• Schets daartoe in onderstaande afbeelding de baan van een proton als dit een 

kleine snelheidscomponent loodrecht op het magneetveld heeft. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Schets eveneens de baan van een elektron als dit een kleine 
snelheidscomponent loodrecht op het magneetveld heeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande zou meer dan duidelijk moeten hebben gemaakt dat er een veel 
ingewikkelder magneetveld nodig is om een goede magnetische opsluiting van het 
plasma te realiseren. De details van deze verbeteringen gaan verder dan het doel van 
deze module.  
Voor meer informatie, kijk eens op de site onder nevenstaande link: link naar site 1). 
 
  

1) 

http://www.iter.org/
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De brandstof voor een kernfusiecentrale is deuterium en tritium. Het deuterium komt in 
de natuur rijkelijk voor en kan gewoon uit water worden gewonnen. De wereldvoorraad 
aan deuterium wordt geschat op 4,6∙1013 ton. Tritium is echter radioactief en komt in de 
natuur niet voor vanwege de relatief korte halveringstijd van 12,5 jaar. Door slim 
ontwerp kan de reactor echter zo worden gemaakt dat deze zijn eigen tritium 
produceert. Zoals reeds eerder gezegd wordt de energie uit de reactor gewonnen 
doordat de neutronen probleemloos uit de magnetische kooi ontsnappen. Het reactorvat 
wordt omgeven met een mantel bestaande uit een vloeibaar lithiumzout. Het lithium in 
dit zout kan een reactie aangaan met de neutronen uit de plasma. 
d) Leg uit waarom de neutronen probleemloos uit de magnetische kooi kunnen 

ontsnappen. 
e) Completeer onderstaande reactievergelijking: 
 

Li3
6 + n → H13 +   … 

 
Een extra voordeel van deze reactie is dat deze op zijn beurt ook weer energie oplevert. 
f) Bereken hoeveel energie deze reactie oplevert. 
De coulombbarrière is zo’n 200 keV. Zo’n energie kan worden omgerekend in Kelvin 
door gebruik te maken van de relatie die je in de module “Materie” hebt gezien namelijk: 
 

E ∼ k ∙ T 
 
Hierin staat k voor de constante van Boltzman (k = 1,38∙10-23 J/K). 

 
Dat betekent dat 200 keV overeenkomt met 
een temperatuur van zo’n 2 miljard Kelvin. 
De temperatuur van het plasma bedraagt 
zo’n 100 miljoen Kelvin. Dat komt echter 
overeen met slechts ongeveer 10 keV. De 
temperatuur van een reactor zou dus 
eigenlijk veel te laag moeten zijn om de 
coulombbarrière te overwinnen. Een en 
ander staat in nevenstaande afbeelding 
schematisch en niet op schaal 
weergegeven. 
g) Van welk kwantummechanisch effect 

wordt hier gebruik gemaakt? 
Het plasma moet een temperatuur van zo’n 100 miljoen Kelvin krijgen. Het is een hele 
uitdaging om een plasma zo heet te krijgen en te houden. Uiteindelijk moet de reactor 
zichzelf op temperatuur kunnen houden met de energie die vrijkomt bij de kernfusie, 
maar in eerste instantie zal de temperatuur van buitenaf moeten worden verhoogd om 
de reactor op gang te krijgen. Een van de manieren waarop het plasma wordt verhit is 
door dit te bestralen met microgolven. De frequentie van de microgolven moet dan 
echter precies de juiste waarde hebben zodat de ionen respectievelijk elektronen de 
straling kunnen absorberen. De ionen en de elektronen beschrijven een schroefbaan 
rond de magneetveldlijnen. Die schroefbaan bestaat, zoals we eerder hebben gezien, 
uit een cirkelbeweging en een eenparige beweging. De frequentie van de microgolven 
moet precies bij de cirkelbeweging passen die de ionen respectievelijk elektronen 
uitvoeren. 
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Deze frequentie voldoet aan onderstaande relatie: 
 

f =
B ∙ q
2π ∙ m

 
 

Hierin is: 
• B de magnetische inductie in T; 
• q de lading van het ion, respectievelijk elektron, in C; 
• m de massa van het ion, respectievelijk elektron, in kg. 
 

h) Leid bovenstaande relatie af. 
i) Leg uit welke problemen er optreden als je het plasma homogeen zou willen 

verhitten met behulp van microgolven. 
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