
                

 

Ijs oplichten met een touwtje  

Onderzoek 

 

 

1) Kunnen we een ijsblokje oplichten met een touwtje? 

2) Kunnen we een ijsblokje  doormidden snijden met een touwtje? 

 

Hypothese 

 

 

1) We kunnen een ijsblokje oplichten met een touwtje door het touwtje vast te 

laten vriezen in het ijs. 

2) Ja, omdat het touwtje warmer is dan het ijs. 

Nee de snee van het touwtje vriest opnieuw toe. 

 

Materiaal 

 

Producten: 

- Ijsblokje 

- Zout 

Materialen: 

- Touwtje 

Veiligheid 

 

Niet van toepassing! 

 

Opstelling 

 

 

Bereiding 

 

Niet van toepassing! 

Uitvoering 

 

Proef 1: 

- Leg het ijsblokje op de tafel. 

- Leg het touwtje op het ijsblokje. 

- Strooi wat zout over het ijsblokje. 

- Wacht even. 



- Probeer het ijsblokje eens op te lichten met het touwtje. 

- Wat zie je? 

 

Proef 2: 

- Leg het ijsblokje op de tafel. 

- Leg het touwtje op het ijsblokje. 

- Strooi wat zout over het ijsblokje. 

- Probeer het ijsblokje door 2 te snijden met het touwtje. 

- Wat zie je? Lukt dit? 

Waarneming 

 

Proef 1:  

Voor: Het touwtje ligt bovenop het ijsblokje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens: We zien het ijs smelten, waar we zout gestrooid hebben. 

 

 

 

 



Na: We zien dat het touwtje aan het ijsblokje plakt. 

 

 

Conclusie/interpretatie: we kunnen een ijsblokje oplichten met 

een touwtje. 

 

Proef 2:  

Voor:  

Het touwtje ligt bovenop het ijsblokje. 

 

 

 

Tijdens: 

We zien dat het touwtje doorheen het ijs gaat tot ongeveer in de 

helft van het ijsblokje. Het ijs smelt een beetje. 

 

Na:  

We zien dat als we het touwtje terug omhoog willen tillen de 

snee terug is dichtgevroren.  

 

Conclusie/interpretatie: We kunnen een ijsblokje niet doormidden snijden. 



 

Rapport 

 

Het ijs heeft bij de proef ongeveer een temperatuur van rond de -5°C. 

Het dunne touwtje  oefent op het bovenste laagje ijs een druk uit, waardoor het 

laagje ijs smelt. Dit proces hebben we versneld door zout over het ijsblokje te 

strooien. (Denk maar eens aan de sneeuw in de winter, dan wordt er op de weg zout 

gestrooid om de sneeuw sneller te doen smelten). 

Het touwtje zakt verder door het laagje gesmolten ijs (water) heen, tot het volgende 

laagje ijs. 

Doordat het touwtje een laagje is gedaald is de bovenste gesmolten laag bevrijd van 

de druk van het touwtje. 

Het smeltwater kan nu weer bevriezen door de omringende koude ijslagen. (-5 °C) 

Geleidelijk zakt het touwtje door het ijsblokje heen maar blijft het blokje ijs één 

geheel. We kunnen een ijsblokje dus niet door tweeën snijden omdat water wordt 

gevormd waar de draad rust, terwijl het onmiddellijk opnieuw bevriest erboven. 

 

Conclusie: ijs smelt als er druk op uitgeoefend wordt. 

 

Dit is vergelijkbaar met schaatsen op ijs, waarbij het ijs direct onder het mes van je 

schaats smelt. Zo kunnen schaatsers soepel schuiven in een dunne laag water. 

 

begrippen: 

- Stollen = het overgaan van een vloeibare aggregatietoestand naar een vaste 

aggregatietoestand. 

- Smelten = het overgaan van een vaste aggregatietoestand naar een vloeibare 

aggregatietoestand. 

Bronnen 

 

https://www.wetsus.nl/websites/wetsus.nl/mediadepot/md288.pdf 

http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/simsciexpts.pdf 

 

 

Leerplan 

 

Dit proefje kan je koppelen aan het onderwerp ‘faseovergangen’. 

 

Leerplan: D/2012/7841/009  2e graad ASO wetenschappen vak: fysica 

https://www.wetsus.nl/websites/wetsus.nl/mediadepot/md288.pdf
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/simsciexpts.pdf


 

     

 

 

 

 

 

 

Leerplan:  D/2010/7841/001  1e graad A-stroom vak: natuurwetenschappen 

Tips 

 

- We strooien het zout over het ijsblokje om het ijs sneller te doen smelten. Je 

kan de proef ook eens proberen zonder zout te gebruiken, wel ga je dan wat 

meer geduld moeten hebben. 

 

 


