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 Water kan van gedaante kan veranderen. 

 Hoe doet water dat? 
 Zijn er meer stoffen die dit kunnen? 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.natuurkunde/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Glacial_iceberg_in_Argentina.jpg
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Purplesmoke.jpg
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3.1 Uiterlijk en gedrag               www.natuurkundecompact.nl

                                                               

Het vorige hoofdstuk keken we vooral naar verschillen in uiterlijk en gedrag van stoffen. Dit hoofdstuk gaan 

we op zoek naar een theorie die alle stoffen beschrijft dus kijken we vooral naar overeenkomsten. Zoals de 
mysterieuze metamorfosen (gedaanteveranderingen) die alle stoffen laten zien. 

 

 

youtube/metamorfose II  
M.C. Escher 

 

 
 

 

Deze aanpak leidt in paragraaf 3.2 tot een algemene stoftheorie waarmee we niet alleen deze metamorfosen 
maar ook alle andere stofeigenschappen kunnen verklaren. Dat laten we zien in paragraaf 3.3. 

 

Fasen en faseovergangen (toestanden en toestandsveranderingen) 

Tijdens je leven doorloop je een aantal fasen. Eerst ben je een kind, dan een volwassene en tenslotte een 

bejaarde. De overgang van kind naar volwassene noemen we ‘puberen’. 

Ook een stof kan verschillende fasen doorlopen. Hij kan vast, vloeibaar en gasvormig zijn. De overgang van 

vast naar vloeibaar noemen we ‘smelten’. 

 

 

 

 

 

 
phet.colorado/states-of-

matter 
 

 

 
 

 

Kook- en smeltpunt 

Als je een stof afkoelt of verwarmt zie je: óf een temperatuursverandering,  

 óf een faseverandering.  

Tijdens het koken of smelten blijft de temperatuur van een stof dus constant. Van deze thermostatische 

werking maken we dankbaar gebruik bij: 

- het bewaren van vlees en vis in smeltend ijs (0 °C), 

- het garen van groenten en aardappelen in kokend water (100 °C). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

stof smeltpunt 
(°C) 

kookpunt 
(°C) 

alcohol -114 +78 

ijzer +1559 +2800 

ether -116 +35 

koper +1084 +2595 

kwik -39 +357 

lood +327 1755 

paraffine +52 +300 

tin +232 +2270 

water 0 +100 

zuurstof -219 -183 

 

Practicum 3.1 a en b 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fPGbyZ6jj68
https://www.youtube.com/watch?v=fPGbyZ6jj68
http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter-basics
http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter-basics
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Opgaven                                                                                                             www.natuurkundecompact.nl

                                                                        

1 Welke faseovergang vindt plaats: 

 a. als je een klontje boter in de koekenpan verhit? 
 b. als de straten door ijzel spiegelglad worden? 

 c. als de spiegel in de badkamer tijdens het douchen beslaat? 

 d. als een druppel gesmolten kaarsvet op het tafelkleed valt? 

 e. als de bomen na een heldere winternacht ’s morgens schitterend wit zijn? 
 f. als je kleren na een regenbui weer opdrogen in de zon? 

 g. als er wolken in de lucht ontstaan? 

 h. als een sneeuwpop slinkt (kleiner wordt), terwijl het niet dooit? 

 

 
2 Kijk naar de figuur hiernaast. 

 Hoe heten de faseovergangen 1 t/m 6? 

 

 
3 Kruis in de tabel aan in welke toestand het water verkeert: 

 

 

 

 
 
 

4 Hiernaast zie je een fluitketel met kokend water. 

 a. In welke fase is het water bij A? 
 b. In welke fase is het water bij B? 

 c. Waar spreken we van stoom, bij A of bij B? 

 

 
 
5 Lincy meet de temperatuur tijdens het smelten van een 

 aantal ijsblokjes. Hiernaast zie je drie situaties die ze 

 achtereenvolgens tegenkomt. 

 In welke situatie(s) kan de temperatuur gelijk zijn aan  
 0 °C ? Kies het goede antwoord uit A t/m F. 

  A   alleen in situatie 1 

  B   alleen in situatie 2 
  C   alleen in situatie 3 

  D   alleen in situatie 1 en 2 

  E   alleen in situatie 2 en 3 
  F   in alle drie de situaties 

 

6 De drank in een flesje in het vriesvak van de koelkast blijft vloeibaar. 

 Wat betekent dat voor het smeltpunt van die drank? Kies het goede antwoord uit A t/m D. 
  A  Het smeltpunt is 0 ºC. 

  B  Het smeltpunt is lager dan of gelijk aan de temperatuur van het vriesvak. 

  C  Het smeltpunt ligt tussen de temperatuur van het vriesvak en 0 ºC.   
  D  Het smeltpunt ligt boven de 0 ºC.                                                                                

 

7 Eerst had je het stenen tijdperk, toen het bronzen en daarna het 

 ijzeren. Brons is een legering van koper en tin die harder is dan elk 
 van de twee. 

 a. Leg die ontwikkeling uit met behulp van de tabel hiernaast.  

 b. Kun je twee tijdperken noemen die op het ijzertijdperk volgden? 
                                                                                                                        

                       Lees verder  → 

water hagel mist dauw sneeuw nevel stoom rijp ijs regen damp ijzel 

vast             

vloeibaar            

gasvormig            

stof smeltpunt 
(°C) 

kookpunt 
(°C) ijzer +1559 +2800 

koper +1084 +2595 

tin +232 +2270 
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8 Hiernaast vind je het smelt- en kookpunt van enkele stoffen.  
 a. Geef voor elk stof aan, in welke toestand(en) het voorkomt 

  bij – 215 °C. 

 Zet nu de faselijnen van de verschillende stoffen naast elkaar. 

 b. In welke toestand(en) komt zuurstof voor als stikstof vast is?  
 c. In welke toestand(en) komt stikstof voor als zuurstof  

  vloeibaar is?  

 
9 Hiernaast vind je het smelt- en kookpunt van enkele stoffen.  

 Zet nu de faselijnen van de verschillende stoffen naast elkaar. 

 a. Vanaf welke temperatuur zijn alcohol en ether beide gas? 

 b. Vanaf welke temperatuur zijn alcohol en ether beide vast?  
 c. Tussen welke temperaturen zijn alcohol,  kwik en paraffine 

   vloeibaar? 

 d. Tussen welke temperaturen zijn alcohol, ether en kwik  
  vloeibaar? 

 
10 Donna krijgt van haar natuurkundedocent een reageerbuisje met wat gesmolten paraffine. Terwijl de 
 paraffine afkoelt, noteert ze om de halve minuut de temperatuur. Haar meetresultaten vind je in de tabel 

 hieronder. Van deze tabel maakt Donna een grafiek. 

 a. Teken hieronder Donna’s grafiek. Houd je aan de regels voor tabellen en grafieken. 
 b.   Beantwoord tenslotte de vragen onder de grafiek. 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 I Hoe zie je aan de grafiek dat de paraffine aan het stollen is? 

 II Op welk tijdstip begint dit stollen?  
 III Op welk tijdstip is alle paraffine gestold? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

tijd (min) temp (0C) 

0,0 87 

0,5 73 

1,0 63 

1,5 59 

2,0 54 

2,5 50 
3,0 49 

3,5 48 

4,0 46 

4,5 47 

5,0 48 

5,5 46 

6,0 43 
6,5 37 

7,0 35 

7,5 34 

8,0 31 

8,5 28 

9,0 28 

9,5 27 
10,0 26 

stof smeltpunt 
(°C) 

kookpunt 
(°C) alcohol -114 +78 

ether -116 +35 

kwik -39 +357 

paraffine +52 +300 

 

stof smeltpunt 
(°C) 
(°C) 

kookpunt 
(°C) waterstof –259 – 253 

zuurstof –218 – 183 

methaan –182 –161 

stikstof –210 – 196 

argon –189 –186 

 



5 

 

3.2 Theorie                             www.natuurkundecompact.nl 

 

In de loop van de tijd plaatsten grote denkers en onderzoekers drie pijlers onder de huidige stoftheorie. 

 

Elemententheorie van Aristoteles (384 - 322 v Chr.)  

Als filosoof baseerde Aristoteles zich op de logica. Volgens hem zijn alle stoffen 

opgebouwd uit 4 elementen of basisstoffen. Een waardevolle gedachte al hebben we 
zijn 4 elementen aarde, lucht, water en vuur inmiddels ingeruild voor 92 andere.  

Verder meende Aristoteles dat alle beweging veroorzaakt wordt door het streven van 

zijn 4 elementen naar hun oorsprong: water naar de zee, vuur naar de Zon, enz.  

  

Deeltjestheorie van Democritus (460 - ± 375 v Chr.)       

De filosoof Democritus kwam in diezelfde tijd met dit nog altijd indrukwekkende betoog: 

Pijler 1 Deeltjes    Molecuul     Kleinste deeltje van een stof dat nog alle eigenschappen van die stof bezit 

 
Experimenteel onderzoek van Galileo Galilei (1564 - 1642)               

Voor Galilei stond het experiment centraal. Zijn experimenten met rollende, vallende en botsende kogels 

leidden uiteindelijk tot de introductie van de grootheid kracht. 

Pijler 2 Krachten   Cohesie      Aantrekkingskracht tussen moleculen van dezelfde soort 

 Adhesie      Aantrekkingskracht tussen moleculen van verschillende soort 

 
Warmtetheorie van Benjamin Thompson, graaf van Rumford (1753 - 1814) 

De avonturier Thompson was uit hetzelfde hout gesneden als Galilei. In zijn dagboek lezen we hoe hij 

afrekent met het idee van Aristoteles dat warmte (vuur) een stof is: 

Pijler 3 Beweging  Warmte       Maat voor de totale hoeveelheid beweging van de moleculen 

 Temperatuur  Maat voor de gemiddelde hoeveelheid beweging van de moleculen 

 

We hebben afgesproken, dat zoet, zoet is, dat zuur, zuur is, dat warm, warm is, dat koud, 

koud is en dat kleur, kleur is. 
Maar eigenlijk heb je alleen maar ondeelbare deeltjes en lege ruimte. 

Omdat de deeltjes zo klein zijn dat we ze niet kunnen waarnemen, zeggen we dat de 

dingen die we wel kunnen waarnemen, echt zijn, maar dat zijn ze niet. 
Alleen de ondeelbare deeltjes en de lege ruimte zijn echt. 

                                              The evolution of physics, Albert Einstein en Leopold Infeld 

 

Het gebeurt nogal eens dat we door onze dagelijkse bezigheden in verwondering 

geraken over de werking van de natuur. Je hoeft er je ogen slechts voor open te houden. 

Tijdens mijn supervisie over het militaire arsenaal te München werd ik getroffen door 

de enorme hitte die vrijkwam bij het uitboren van de loop van een kanon. Sterker nog, 
de vrijkomende warmte kwam me onuitputtelijk voor en kan daarom geen stof zijn.  

Door de manier waarop hier warmte werd opgewekt, kan ik maar tot één conclusie 

komen: warmte is BEWEGING. 
                                              The evolution of physics, Albert Einstein en Leopold Infeld 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
http://nl.wikipedia.org/wiki/Democritus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Thompson
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Benjamin_Thompson.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Democritus2.jpg
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Opgaven                                                                                                           www.natuurkundecompact.nl  

1. a. Wat beweert Aristoteles met zijn elemententheorie? 
b. Hoe verklaarde hij ‘beweging’ in de dode natuur? 

c. Waarom valt een appel volgens hem naar beneden?  

 
2. a. Wat beweert Democritus met zijn deeltjestheorie? 

b. Op grond van wat voor soort waarnemingen spreken wij over zoet en zuur, warm en koud en kleur? 

c. Wat ziet Democritus als hij naar een mens kijkt? 

d. Wat zie jij als je naar je vader of moeder kijkt? 
 

3. Als alles is opgebouwd uit onzichtbaar kleine deeltjes en lege ruimte, ziet waarnemen er zo uit: 

 
 

 

 

 

 

a. Welk deel van dit schema overeenkomt met de werkelijkheid om ons heen? 

b. Welk deel komt overeen met onszelf (waarnemers van de werkelijkheid)? 
 

4. Zet de volgende deeltjes in een volgorde van groot naar klein: 

  het elektron – het molecuul – het proton en het neutron – de kern – het quark – het atoom 
 

5. Plaats de deeltjes uit de vorige opgave in de volgende zinnen: 

a. Als je het stofverschijnselen als smelten, verdampen, uitzetten en krimpen wilt verklaren, kies je 

 bij het toepassen van de deeltjestheorie als deeltje voor het … … . 
b. Om scheikundige reacties te begrijpen, ga je een stap verder. Je kiest dan als deeltje voor het … … . 

c. Bij het onderwerp elektriciteit ga je weer een stap verder gaan en kies je voor de … … en het … … . 

d. Bij kernfysica (kernenergie) ga je nog een stap verder en kies je voor het … … en het  … … . 
e. Om botsingsexperimenten (hoge energiefysica) te verklaren kies je voor het … … . 

 

6. Wat is het verschil tussen cohesie en adhesie en geef van elk een voorbeeld. 
 

7. Kijk goed naar de figuur hiernaast en vul dan de zinnen hieronder in: 

 Als je water in een maatcilinder giet, is het vloeistofoppervlak niet vlak maar … 

… . Dit komt omdat de … … tussen de … … moleculen  zwakker is dan de … … 
tussen de … … moleculen en de … … moleculen. 

 Als je kwik in een maatcilinder giet, is het vloeistofoppervlak niet vlak maar … … 

. Dit komt omdat de … … tussen de … … moleculen  sterker is dan de … … 
tussen de … … moleculen en de … … moleculen. 

 

8. Waarom vind je in een bouwmarkt zoveel verschillende lijmsoorten? 
  

9. a. Wat beweert Benjamin Thompson, graaf van Rumford, met zijn warmtetheorie? 

b.  Wat dacht men voor zijn theorie dat warmte was? 

c.  Op grond van welke waarneming hij brak met die oude opvatting over warmte? 
d. Waarmee moet je volgens hem beginnen als je de natuur wilt begrijpen? 

 

10. Waarom spreken natuurkundigen altijd over warmte en nooit over kou? 
 

11. Vergelijk een kaarsvlam met de Noordzee: a. Wie heeft de hoogste temperatuur? Leg uit. 

  b. Wie bevat de meeste warmte? Leg uit. 

 
12. Waarom zijn de vonken die vrijkomen bij het slijpen van ijzer op een draaiende slijpsteen ongevaarlijk? 
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3.3 Verklaring                                                    www.natuurkundecompact.nl 
 

Geen direct bewijs  

In 1827 deed de Schotse bioloog Robert Brown een sensationele ontdekking. Door zijn microscoop zag hij 
hoe nietige stuifmeelkorreltjes (dode materie!) zich met schokjes door de ruimte verplaatsten.  

Natuurkundigen omarmden zijn vondst als indirect bewijs voor hun stoftheorie. Hun onzichtbare moleculen 

zouden door de warmtebeweging tegen de korreltjes aanbotsen en zo de ‘Brownbeweging’ veroorzaken.   

galileoandeinstein.physics.virginia.edu/Applets/brownian 

Al is er geen direct bewijs voor de stoftheorie met zijn deeltjes  moleculen 

 krachten  tussen die moleculen 

 beweging  van die moleculen 

toch staat hij ijzersterk, omdat je er alle stofeigenschappen mee kunt verklaren. Enkele voorbeelden: 

Bestaan van drie fasen 

 Het lot van een stof (vast, vloeibaar of gasvormig) wordt beslist in een strijd tussen twee partijen: 

  A   Aantrekkingskracht tussen de moleculen die de onderlinge afstand tracht te verkleinen 

  B  Bewegingssnelheid van de moleculen die de onderlinge afstand tracht te vergroten 

 Er zijn drie uitkomsten mogelijk: 
 

 

 
 

 

Eigenschappen van de drie fasen 

 Eigenschappen: 
 

 

 

 Verklaring: 

 

 

 

 

 

 

 

Kristalstructuur van vaste stoffen 

 Vaste stof → A > B → afstand tussen moleculen zo klein mogelijk → ordening (denk aan de dichtste 

  stapeling in een sinaasappelkist of blokkendoos) → kristalstructuur 

Uitzetten bij temperatuurstijging / inkrimpen bij temperatuurdaling 

 Temperatuur stof stijgt / daalt → gem. snelh. moleculen omhoog / omlaag → moleculen botsen vaker en 
  harder / minder en zachter → afstand tussen moleculen groter / kleiner → stof zet uit / krimpt in 

Afkoelen door verdampen (transpireren, koelkast) 

 Verdampen → snelste moleculen ontsnappen → gem. snelh. moleculen omlaag → temperatuur stof daalt   

Constante temperatuur bij faseovergangen (thermostatische werking bij smelten / koken) 

 Tegelijkertijd: a.  Verwarmen → gem. snelh. moleculen omhoog → temperatuur stof stijgt   

  b.  Smelten / verdampen → snelste moleculen ontsnappen → gem. snelh. moleculen 
    omlaag → temperatuur stof daalt  

Bevorderen van verdamping (de was drogen) 

 a. Verwarmen (in de Zon of bij de kachel) → gem. snelh. moleculen omhoog → meer moleculen 

   kunnen ontsnappen 
 b. Lucht verversen (in de wind) → eenmaal ontsnapte moleculen kunnen niet terugkeren 

 c. Oppervlak vergroten (uithangen) → meer moleculen aan het oppervlak → meer moleculen kunnen 

   ontsnappen 
 

 

moleculen 

   

vaste plaats ja nee nee 
onderlinge afstand klein klein groot 

tussenruimten klein klein groot 

 

 A   >   B vaste stof 
 A   =   B vloeistof 
 A   <   B gas 

 

Practicum 3.3 

 

stof vaste stof vloeistof gas 

vaste vorm ja nee nee 

zichtbaar ja ja nee 

samendrukbaar nee nee ja 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brownse_beweging_(natuurkunde)
http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/brownian/brownian.html


8 

 

Opgaven                                                    www.natuurkundecompact.nl 

 

1. a. Wat zie je wel en wat zie je niet bewegen bij de Brownbeweging? 

b. Waarom is de Brownbeweging geen direct maar een indirect bewijs voor de deeltjestheorie? 
 

2. a. Welke twee partijen beslissen over het lot van een stof? 

b. Welke partij is het sterkst bij : I een vaste stof? 

  II een vloeistof 
  III een gas? 

 

3. Noem twee eigenschappen van een vloeistof en verklaar ze met onze stoftheorie. 
 

4. Vaste stoffen hebben een kristalstructuur. Verklaar dit met onze stoftheorie. 

 
5. In een hoogoven haalt men ijzer uit ijzererts door het zo sterk te verhitten dat het eruit smelt. Wat 

gebeurt er tijdens het verhitten met de gemiddelde snelheid van de ijzermoleculen: 

a. vóór het smeltpunt bereikt is? 

b. als het smeltpunt bereikt is? 

 
6. Reeds in de prehistorie gaarde de mens zijn voedsel met behulp van water. 

a. Hoe kun je m.b.v. water voor een constante temperatuur van 100 °C zorgen? 

b. Verklaar dit met onze stoftheorie. 

 

7. In de middeleeuwen gebruikte men ijskelders om in de zomer vlees en vis te bewaren. 
a. Hoe kun je m.b.v. ijs voor een constante temperatuur van 0 °C zorgen? 

b. Verklaar dit met onze stoftheorie. 

 
8. Noem twee manieren om hete soep sneller af te laten koelen. Leg ze uit met onze stoftheorie. 

 

9. Noem drie manieren om de was sneller te drogen, waarbij je geen energie slurpende wasdroger mag 
inzetten. Leg ze alle drie uit met onze stoftheorie. 

 

10. In tropische landen houdt men drinkwater koel door het in poreuze potten te bewaren. Leg dit uit met 

onze stoftheorie. 
 

11. Een van de belangrijkste gassen in de lucht is stikstof. Bij 20 °C hebben de stikstofmoleculen een 

gemiddelde snelheid van 400 m/s. 
Stel een van die moleculen bevindt zich op een gegeven moment in een lucifersdoosje. Daarin beweegt 

het 1 minuut lang loodrecht heen en weer tussen de boven- en de onderkant waar 1 cm tussen zit. 

Bereken hoeveel keer het molecuul in die minuut tegen de boven- en de onderkant gebotst is. 
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3.4 Thermometer                                       www.natuurkundecompact.nl 
 

Onbetrouwbare thermometer 

Je gevoelstemperatuur is de temperatuur die je huid voelt. Omdat je huid sterker afkoelt als het harder waait, 
is hij afhankelijk van de windsnelheid. 

 

Vloeistofthermometer 

Met de vloeistofthermometer van Celsius kun je onzichtbare temperaturen niet 

alleen zichtbaar maken, maar ook meten.  

Celsius maakte gebruik van twee stofeigenschappen: 

1.  Als een stof van temperatuur verandert, zet hij uit of krimpt hij in 

 Vaste stoffen weinig  →  glas voor stijgbuis en reservoir  

 Vloeistoffen meer          →    kwik/alcohol erin want hele traject vloeibaar 

 Gassen het meest           →    vacuüm boven vloeistof i.p.v. lucht  

2.  Als een stof van fase verandert, blijft zijn temperatuur constant 

 Smeltpunt van ijs     ≝   0 °C   

 Kookpunt van water   ≝  100 °C  

Definitie van de eenheid van temperatuur, de graad Celsius °C 

De graad Celsius °C stellen we gelijk aan het 1/100 deel van 

het temperatuurverschil tussen het smeltpunt van ijs en het 

kookpunt van water. 

  

Absolute nulpunt (vwo) 

Volgens onze stoftheorie moet er een laagste temperatuur zijn. Je kunt een stof immers niet verder afkoelen 

als alle moleculen van die stof eenmaal tot stilstand zijn gekomen.  

Gassen ‘verraden’ dit absolute nulpunt doordat hun volume en druk dan nul worden. Zij wezen Lord 
Kelvin dan ook de weg toen hij het in 1848 bepaalde op - 273 °C.   

  

Twee temperatuurschalen (vwo) 

  

 Als je de nieuwe temperatuurschaal van Kelvin vergelijkt 

 met de oude van Celsius, dan vallen twee dingen op: 
 - de eenheid is gelijk gebleven,  

 - de oorsprong is verschoven:  

  van het smeltpunt van ijs naar het absolute nulpunt. 

 Omrekenen: 

  
    (grote T is kleine t plus 273) 

      

   
  (kleine t is grote T min 273) 

           

vituscollege/min max thermometer 
colorado/physics/2000/temperatuur molecuulbeweging 

education.jlab/lucht vloeibaar maken 
education.jlab/bloemen van glas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

( ) ( ) 2730 += CtKT  

( ) ( ) 2730 −= KTCt  

thermometer reservoir stijgbuis 

zeer gevoelig groot dun 

groot bereik klein dik 

 

Practicum 3.4 a en b 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gevoelstemperatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thermometer%23Vloeistofthermometer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Absolute_nulpunt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kelvin_(eenheid)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://intranet.vituscollege.nl/Vaklokalen/Natuurkunde/Applets/ll_menu/onderbouw/warmte/minmax/minmax.htm
http://www.colorado.edu/physics/2000/bec/temperature.html
http://education.jlab.org/frost/balloon.html
http://education.jlab.org/frost/carnation.html
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Opgaven                                                               www.natuurkundecompact.nl 

 

1. a.  Hoe kan een vloeistofthermometer iets onzichtbaars als de temperatuur, zichtbaar te maken? 

b.  Noem de drie onderdelen waaruit hij bestaat. 
c.  Bevindt zich bovenin de thermometer lucht of vacuüm? Leg je antwoord uit. 

 
2.  Hoe kwam Celsius aan een schaalverdeling voor zijn thermometer? 

 
3. De thermometers 1, 2 en 3 en de schaalverdelingen A, B en C horen bij elkaar. 
 

Kies uit A, B of C: 

a. Welke schaalverdeling hoort bij thermometer 1? 

b. Welke schaalverdeling hoort bij thermometer 2? 
c. Welke schaalverdeling hoort bij thermometer 3? 

 

Kies uit 1, 2 of 3: 
d. Welke thermometer is de koortsthermometer? 

e. Welke thermometer is de buitenthermometer? 

  

      
 

 
4. In Artis heeft een ontsnapte chimpansee alle thermometers vernield. Een oppasser besluit de temperatuur 

in het hagedissenhok en het ijsberen bad twee blinde thermometers te controleren. 

a. Gebruik de tabellen hieronder om temperaturen op beide plaatsen te berekenen. 

 
 

 

 
 

 

 
Doordat de aap ook aan alle thermostaten gedraaid heeft, is de temperatuur in het hagedissenhok tot  

8 °C gedaald en die van het ijsberen bad tot 29,5 °C gestegen. 

b. Gebruik de tabellen hieronder om de vloeistofhoogten in de twee blinde thermometers te berekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

  
5. Op de thermometer hiernaast zijn de 0 en 100 °C duidelijk aangegeven.  

a. Bereken de temperatuur als de vloeistof 3,5 cm hoog staat. 

b. Bereken de hoogte van de vloeistof als de temperatuur 16 °C is. 

 

 
6. a. Wat versta je onder het absolute nulpunt? 

b. Wat geldt er voor de bewegingssnelheid van de moleculen? 

c. Wat is de temperatuur van het absolute nulpunt volgens Celsius? 

d. En volgens Kelvin? 
 

7. Reken om: a. 77 K =          ºC  c. 297 K =          ºC 

 b. – 5 ºC =          K  d. 393 ºC =          K 
  
 

smeltend ijs 0 cm 0 0C 

kokend water 24 cm 100 0C 

 1 cm  

hagedissenhok 6,5 cm  

smeltend ijs 0 cm 0 0C 

kokend water 37,3 cm 100 0C 

 1 cm  

ijsberen bad 2,3 cm  

smeltend ijs 0 cm 0 0C 

kokend water 24 cm 100 0C 

  1 0C 

hagedissenhok  8 0C 

smeltend ijs 0 cm 0 0C 

kokend water 37,3 cm 100 0C 

  1 0C 

ijsberen bad   29,5 0C 
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3.5 Barometer                                        www.natuurkundecompact.nl 

 

Aardatmosfeer (dampkring) 

Onze atmosfeer is een oceaan van lucht. In hoofdstuk 4.0 zullen we zien hoe de belangrijkste gassen in die 

lucht betrokken zijn bij de energievoorziening van planten, dieren en mensen: 

 Zuurstof (± 20%) bij het vrijmaken van energie (verbranding) 

 Koolzuurgas (± 0,03%) bij het opslaan van energie (koolzuurassimilatie) 
 Stikstof (± 80%) bij het voorkomen van een explosieve atmosfeer  

 

Troposfeer 

Alleen op de bodem van deze oceaan kunnen we leven.  

Daar bevindt zich de troposfeer die we op de foto en in het  

diagram hiernaast direct herkennen als onze ‘blauwe lucht’. 

- De troposfeer reikt slechts 10 km hoog.  

 Als je de Aarde met een straal (r) van 6000 km  

 voorstelt als een bol met een straal van 60 cm, 
 dan is de troposfeer met een hoogte (h) van 10 km  

 slechts een schilletje met een dikte van 0,1 cm. 

 

 
 

- Hoe hoger je erin komt, hoe lager de temperatuur. 

 De Zon verwarmt de Aarde en die verwarmt de lucht. 

- Hoe hoger je erin komt, hoe lager de dichtheid en de druk.  

 De Aarde trekt de luchtmoleculen naar beneden. 

  

 

Luchtdruk  

 -   De luchtdruk is een gasdruk die net als het gasvolume veroorzaakt wordt 

   door het voortdurend botsen van gasmoleculen tegen de wand (fig. links).   

  phet.colorado.edu/states-of-matter 
 - De luchtdruk is net als de gasdruk ‘onzichtbaar’ als hij van alle kanten 

  komt (fig. rechts), maar ‘zichtbaar’ als hij van één kant komt (fig. onder).  

 

Barometer (luchtdrukmeter)  

 

 

Luchtdruk   =  1 atm   =  10 m waterdruk  
 =  1 bar 

 =  1000 mbar  (millibar) 

 =  1000 hPa  (hectopascal) 
 =  100 000 Pa    

 
                                                                         Maagdenburger halve bollen      

                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

r 6000 km 600 km 600 m 60 000 cm 60 cm 
h 10 km 1 km 1 m 100 cm 0,1 cm 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Magdeburg.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardatmosfeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Troposfeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtdruk
http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter-basics
http://nl.wikipedia.org/wiki/Barometer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maagdenburger_halve_bollen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Sunrise_Over_the_South_Pacific_Ocean.jpg
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Opgaven                                                                                                             www.natuurkundecompact.nl 

 
1. a. Noem de drie belangrijkste gassen in lucht en geef hun percentage.  

b.   Waarom is het goed dat er een groot percentage stikstof in de lucht zit?  

c. Welk gas in lucht is nodig voor de koolzuurassimilatie?  

d. Welk voor de verbranding?  

 
2. De grafiek hiernaast laat zien, hoe de 

temperatuur en de druk van de atmosfeer 

veranderen met de hoogte.  
Let op: 1 hPa = 1 · 100 Pa. 

a. Bepaal de luchtdruk en de temperatuur op 

zeeniveau. 

b. Bepaal de temperatuur op de gebruikelijke 
vlieghoogte (10 km). 

c. Bepaal de luchtdruk op 30 km hoogte. 

d.  Bepaal de temperatuur en de luchtdruk op 
  60 km hoogte. 

e. Bepaal op welke hoogten de temperatuur 

ongeveer 0 °C is. 
 

3. a. Waarom vliegen verkeersvliegtuigen zoveel mogelijk op ongeveer 10 km hoogte? 

b. Welk risico loop je als de je de vliegtuigdeur op die hoogte opent? 

 
4. Een flesje water wordt afgesloten met een rubberstop waardoor een glazen buisje 

steekt. Het water in het buisje staat even hoog als in het flesje. De druk van de 

buitenlucht stijgt bij constante  temperatuur. 
Leg uit wat er met de hoogte van het water in het glazen buisje gebeurt. 

 

5. Noem drie voorwerpen die hun stevigheid te danken hebben aan lucht. 
 

6. a.  Geef drie eenheden die voor de luchtdruk gebruikt worden. 

b.  Hoe groot is de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau in elk van deze drie eenheden? 

 
7. Hoe diep kun je duiken met een duikhorloge waarop staat ‘water resist 10 atm’? 

 

8. a.  Beschrijf de proef met de Maagdenburger halve bollen. 
b.  Waarom maakte deze proef indertijd zo’n verpletterende indruk? 

 

9. Vince knoopt een plastic boterhamzakje dicht en legt het onder een stolp waar hij de lucht uit pompt.  

a.  Wat gebeurt er met het zakje? Leg je antwoord uit. 
Koen zegt, dat dit ook met een opstijgende weerballon gebeurt. 

b.  Heeft Koen gelijk of vergist hij zich en gebeurt juist het tegenovergestelde? 

 
10. Hiernaast zie je een barometer die je zelf kunt bouwen. 

a.  Leg uit hoe deze barometer werkt. 

De luchtdruk wordt hoger.  
b.  Beweegt het eind van het rietje (P) omhoog of omlaag? 

 

11. a.  Teken de doorsnede van een metaalbarometer 

b.  Geef in je tekening met een pijl aan, welke kant hij opdraait als de luchtdruk daalt. 
 

12. Dennis start een bergwandeling vanuit een dorp op 750 m hoogte. Bij vertrek is de luchtdruk  980 mbar, 

maar die daalt telkens 1 mbar als Dennis 12 m stijgt.  
a. Hoe hoog boven het dorp bevindt hij zich als zijn barometer een luchtdruk van 915 mbar aangeeft?  

b. Hoeveel mbar geeft zijn barometer aan als hij een 2198 m hoge bergtop bereikt?  


