
Zonnemelk 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe beschermt zonnemelk je tegen de UV-straling van de zon? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

 Deeltjes, deeltjesmodel 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

 Laserlampje / pointer 

 2 maatbekers van 200ml 
Stoffen: 

 Volle melk 

 Water 

c. Opstelling (foto) 

 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

1. Plaats 2 maatbekers achter elkaar.  
2. Vul een de maatbekers met water 
3. Neem een laserlampje en laat deze schijnen langs één kant.  

Wat zie je?  
4. Doe enkele druppels volle melk in de tweede maatbeker.  
5. Neem het laserlampje en laat deze schijnen door de maatbeker met het water 

richting de maatbeker met een mengsel van water en volle melk.  
Wat zie je nu? 

 

b. Waarneming (+ foto’s) 



   
Wanneer we de pointer laten stralen doorheen de 2 maatbekers met water, zien we niets.  

 

Wanneer we de pointer laten stralen doorheen de maatbekers waarvan één met enkele 

druppels volle melk, zien we een rode baan doorheen die maatbeker.  

 

4. Reflecteren 

a. Besluit 

 
Wanneer de baan van het licht zichtbaar is doorheen de vloeistof, noemen we dit het 

Tyndall-effect.  

Melk is een emulsie van vet druppels in water die gestabiliseerd wordt door eiwit 

moleculen die zich gedragen als emulsifiers en daardoor supermoleculen vormen. Deze 

druppels verstrooien het licht op dezelfde manier als de moleculen en deeltjes die in de 

lucht om ons heen aanwezig zijn het licht verstrooien. 

 

Het witte licht zoals het door de zaklamp uitgezonden wordt bevat alle kleuren 

van de regenboog, blauw licht met de kortste golflengte en rood licht met de 

langste golflengte. Dit witte licht dat door de bak valt wordt verstrooid. 

  



Lichtverstrooiing is een iets complexer fenomeen dan men in eerste instantie 

denkt. Men kan n.l. onderscheid maken door lichtverstrooiing door moleculen 

(Rayleigh verstrooiing) en lichtverstrooiing door deeltjes (Tyndall verstrooiing). 

Waar we in dit experiment echter ook mee te maken hebben is Tyndall-

verstrooiing die optreedt als men met een colloïdale oplossing of suspensie te 

maken heeft. De verstrooiing vindt dan plaats door vaste deeltjes die veel groten 

zijn dan de golflengte van het opvallende licht.Kleine deeltjes verstrooien vooral 

violet en blauw licht en terwijl grote deeltjes alle kleuren even sterk verstrooien. 

Vandaar dat bijvoorbeeld sigarettenrook, wanneer hij direct wordt uitgeblazen, 

blauw van kleur is en sigarettenrook die even in de mond is gehouden, veel witter 

van kleur is. De rookdeeltjes die even in de mond zijn gehouden, zijn veel groter 

geworden omdat er zich een watermantel omheen heeft gevormd. Zuivere lucht is 

net als direct uitgeblazen rook. Het zijn de luchtmoleculen en de kleinste 

stofdeeltjes die de hemelsblauwe kleur van de lucht vormen. Zit er veel grof stof 

of waterdamp in de atmosfeer, dan wordt de blauwe hemel al gauw witachtig. 

 

b. Koppeling aan leerplan/nen 

LP Natuurwetenschappen 1e gr ASO VVKSO 

5.2       - B18 Een gegeven deeltjesmodel hanteren om experimentele en dagelijkse 

waarnemingen van materie te verklaren. 

               B21 Voorbeelden van materie herkennen als zuivere stof of mengsel als het          

               bijbehorende deeltjesmodel gegeven is. 

5.3.2.1 - B24 De aggregatietoestanden verbinden met het juiste deeltjesmodel. 

               V24 De aggregatietoestanden voorstellen met een eenvoudig deeltjesmodel. 

 

c. Bronnen 

i. Literatuur 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Tyndall-effect  

 

ii. Film  

https://www.youtube.com/watch?v=E2ULbn7Uxsk  

https://www.youtube.com/watch?v=r4MVEpS0tvk  

https://www.youtube.com/watch?v=t1d_B7_zWiQ  

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Je kan dit proefje ook proberen met volle melk, magere melk en wei van volle melk.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tyndall-effect
https://www.youtube.com/watch?v=E2ULbn7Uxsk
https://www.youtube.com/watch?v=r4MVEpS0tvk
https://www.youtube.com/watch?v=t1d_B7_zWiQ
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