
                

 

 Ronddraaiende schroef 

Onderzoek 

 

 

Hoe kunnen we een simpele elektrische motor namaken? 

Hypothese 

 

 

Door een magnetisch veld te creëren.  

Materiaal 

 

Producten: 

/ 

Materialen: 

Batterij 

Koperdraad  

Magneet 

Schroef 

Opstelling 

 

 

Uitvoering 

 

- Zet de schroef op de magneet, buig de koperdraad. 

- Bevestig de schroef aan één uiteinde van de batterij. 

 

 



- Plaats één uiteinde van de koperdraad aan de andere kant van de 

batterij. Het andere uiteinde van de koperdraad plaats je tegen de 

schroef. 

 

- Wat zie je? (de schroef draait rond, soms 

zie je kleine vonkjes) 

 

 

Waarneming 

 

Voor: 

Zie opstelling 

 

Tijdens:  

Als we een gesloten circuit maken, waar de stroom 

van de batterij doorheen kan stromen, zien we dat 

de schroef begint te draaien. 

 

Na:  

Verbreken we het gesloten circuit van de stroom door de koperdraad niet meer in 

contact te brengen met de schroef, dan zien we dat de schroef stopt met draaien. 

De proefopstelling bevindt zich terug in zijn oorspronkelijke staat. 

Rapport 

 

Een homopolaire motor: 

Een homopolaire motor is een elektromotor. 

Eerst hebben we een gesloten stroomkring gecreëerd: De elektrische stroom loopt 

van de pluspool van de batterij door de koperdraad naar de magneet. De magneet 

geleidt de stroom via de schroef terug naar de minpool van de batterij. 



Een homopolaire motor kan elektrische energie omzetten in bewegingsenergie 

doormiddel van de lorentzkracht. Hoe kan de schroef draaien? Wel, de permanente 

magneet creëert een magnetisch veld. Als de stroom doorheen de magneet stroomt, 

wordt de stroom afgebogen door het magnetische veld van de magneet. Door die 

afbuiging van de elektrische stroom krijgt de magneet een klein duwtje en daardoor 

gaat de schroef draaien. (zie foto) Op de foto geven de rode pijlen de richting van het 

magnetische veld weer. De blauwe pijlen weergeven de stroomrichting. Een 

Lorentzkracht kan alleen op de koperdraad ontstaan wanneer de stroom zich 

loodrecht voortbeweegt op het magnetische veld. De groene pijl geeft de rotatie 

weer. 

De homopolaire motor werd uitgevonden 

door Michael Faraday in 1821.  Dit was het  

allereerste apparaat dat elektromagnetisme 

kon omzetten in draaiing.  

Begrip:  

De lorentzkracht is de kracht die op een lading wordt uitgeoefend door een 

elektromagnetisch veld. 

Waarvoor gebruiken we tegenwoordig deze homopolaire/gelijkstroommotor? 

Wel spijtig genoeg zal je nooit genoeg stroom opwekken bij jou creatie om 

huishoudapparatuur te doen werken, maar natuurlijk bestaan er grootschaligere 

elektromotoren die wel voldoende stroom kunnen leveren. 

Bronnen 

 

http://slimme-handen.nl/2016/04/simpelste-elektromotor-proefje-elektriciteit/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Nt2Sg7gFdN4&list=PLIWMhdIfhQRoR9u1E__n_

kzHsmH8GL2lS&index=7 

http://www.evilmadscientist.com/2006/how-to-make-the-simplest-electric-motor/ 

http://www.euhou.net/index.php/exercises-mainmenu-13/classroom-experiments-

and-activities-mainmenu-186/195-it-really-spins-around-simple-models-of-electric-

motor 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Homopolaire_motor 

http://www.evilmadscientist.com/2006/how-to-make-the-simplest-electric-motor/  

http://blog.first4magnets.com/what-is-a-homopolar-motor-and-how-does-one-work/ 

Leerplan 

 

Koppelen aan het onderwerp elektromagnetisme 

Leerplan: D/2014/7841/015  3e graad A-stroom  vak: fysica  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_lading
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisch_veld
http://slimme-handen.nl/2016/04/simpelste-elektromotor-proefje-elektriciteit/
https://www.youtube.com/watch?v=Nt2Sg7gFdN4&list=PLIWMhdIfhQRoR9u1E__n_kzHsmH8GL2lS&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Nt2Sg7gFdN4&list=PLIWMhdIfhQRoR9u1E__n_kzHsmH8GL2lS&index=7
http://www.evilmadscientist.com/2006/how-to-make-the-simplest-electric-motor/
http://www.euhou.net/index.php/exercises-mainmenu-13/classroom-experiments-and-activities-mainmenu-186/195-it-really-spins-around-simple-models-of-electric-motor
http://www.euhou.net/index.php/exercises-mainmenu-13/classroom-experiments-and-activities-mainmenu-186/195-it-really-spins-around-simple-models-of-electric-motor
http://www.euhou.net/index.php/exercises-mainmenu-13/classroom-experiments-and-activities-mainmenu-186/195-it-really-spins-around-simple-models-of-electric-motor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homopolaire_motor
http://www.evilmadscientist.com/2006/how-to-make-the-simplest-electric-motor/
http://blog.first4magnets.com/what-is-a-homopolar-motor-and-how-does-one-work/
http://blog.first4magnets.com/wp-content/uploads/2013/12/Homopolar-motor.jpg


 

 

Je kan dit proefje ook koppelen aan het thema: elektriciteit. 

Tips 

 

- Test  verschillende draden, magneten, schroeven en batterijen uit zodat je het 

meest optimale effect verkrijgt. 

 

 

 

 

 

- - Er vloeit een hoge stroom door de batterij, 

daarom zal je batterij snel leeg gaan. 

-   Ook kan de batterij zeer heet worden daardoor. Laat de motor dus niet te lang   

draaien!  

- Gebruik een supermagneet (neodymium magneet)  

 

 

 

 

Verder experimenteren: 

- Wat gebeurt er als je de magneet omdraait? (de schroef blijft draaien) 

- Wat gebeurt er als je de batterij op z’n kop gebruikt? (de schroef draait naar 

de andere kant) 

Wie kan de snelste motor maken? 

Er zijn ook alternatieve vormen mogelijk:  

http://www.wikihow.com/Make-a-Homopolar-Motor  

https://www.youtube.com/watch?v=yUToL9WAK8I  

 

 

 

http://www.wikihow.com/Make-a-Homopolar-Motor
https://www.youtube.com/watch?v=yUToL9WAK8I


 

Ook kan je de link leggen naar een toepassing uit het dagelijkse leven: een 

muziekdoos met een dansende ballerina: 

https://www.youtube.com/watch?v=XilLC0uVCQ0 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XilLC0uVCQ0

