
                

 

Volume en temperatuur 

 

Onderzoek 

 

Welk invloed heeft de temperatuur op het volume van een gas? 

 

 

Hypothese 

 

Hoe groter de temperatuur, hoe groter het volume. 

Hoe groter de temperatuur, hoe kleiner het volume.  

 

Materiaal 

 

Producten 

Voedingsstoffen 

Water 

Materialen 

Vier bekerglazen 

Verwarmingselement 

Plastieken spuit 

Thermometer 

Opstelling 

 

 



 

 

Uitvoering 

 

Zuig een derde van de meetspuit vol met lucht. De rest vul je met voedingskleurstof. 

Zorg dat de zuiger van de spuit volledig is uitgetrokken. Je hebt nu een stabiel, 

volume gas. Er kan geen gas in of uit de spuit. 

Breng de meetspuit in drie of vier verschillende temperaturen. Dit kan je doen door 

te variëren van temperatuur van je bekerglazen. Bijvoorbeeld: koud, 

kamertemperatuur, warm… 

 

Waarneming 

 

Het volume van het gas zal groter en kleiner worden wanneer je dit in een kouder of 

warmer bekerglas brengt. Bij het warmer bekerglas gaat het gas uitzetten.  

Bij het kouder bekerglas zal het gas inkrimpen of kleiner worden.  

Rapport 

 

Dit verschijnsel staat bekend als de wet van Charles of de eerste weet van Gay-Lussac. 

De wet zegt dat volume en temperatuur een recht evenredig verband hebben. Hoe 

groter de temperatuur, hoe groter het volume. Dit is wat we hebben waargenomen. 

Bij het warme bekerglas gaat de spuit uitzetten. Dit is het gevolg van het feit dat gas  

meer volume aanneemt. De deeltjes botsen harder doordat ze meer energie hebben 

gekregen van het warme water in het bekerglas. 

Bij het koudere bekerglas gaat de spuit inkrimpen. Dit is het gevolg van het gas dat 

minder volume aanneemt. De deeltjes botsen minder hard omdat ze minder energie 

hebben door het kouder water in het bekerglas. 

Bronnen https://www.exploratorium.edu/snacks/sizing-up-temperature 

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

https://www.exploratorium.edu/snacks/sizing-up-temperature
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_gaswet


 

https://fys.kuleuven.be/slonwf/lesmateriaal-1/basisexperimenten/2e-graad/2de-

graad-2de-jaar.pdf  

Leerplan 

 

FYSICA TWEEDE GRAAD ASO WETENSCHAPPEN, SPORTWETENSCHAPPEN, 

WETENSCHAPPEN-TOPSPORT 

VVKSO – BRUSSEL D/2012/7841/009 

leerplannummer 2012/009 

 

5.2.2 Druk en gaswetten (pagina 36-38) 

 

 

Tips 

 

Je kan best een tweede spuit gebruiken en deze in het bekerglas met water op 

kamertemperatuur zetten. Zo is het voor de leerlingen makkelijker om het uitzetten 

waar te nemen en te vergelijken.  

 

Alternatief: 

Gebruik een spuitje van 60 ml, aan een baxter slang van 2 m bevestigd. (Snij de 

druppelaar van de slang). Vul De slang voor de helft met gekleurd water. Dompel  

het spuitje (of de fles) in een emmer met warm water. Het niveau verschil van het 

water in de slang moet wel steeds hetzelfde zijn. 

Dit experiment kan met verschillende temperaturen van het water uitgevoerd 

worden. 

https://fys.kuleuven.be/slonwf/lesmateriaal-1/basisexperimenten/2e-graad/2de-graad-2de-jaar.pdf
https://fys.kuleuven.be/slonwf/lesmateriaal-1/basisexperimenten/2e-graad/2de-graad-2de-jaar.pdf


 

 

 

 

 

 

 


