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3 De nevelkamer 

1. Voorwoord 

Wij houden ons profielwerkstuk over nevelkamers, ook wel nevelvaten of een Wilsonvat genoemd. 

We beginnen aan dit werkstuk zonder enige kennis over het hele onderwerp. We hebben het 

onderwerp dan ook gekregen van dhr. Schultheiss toen wij zelf geen geschikt onderwerp konden 

verzinnen. We wilden namelijk een uitdagend werkstuk maken en bij dit onderwerp moet dat zeker 

gaan lukken. 

Plan van Aanpak 

Ons doel bij dit profielwerkstuk is om een werkende nevelkamer te kunnen gaan maken. Hiervoor 

gaan we eerst zelf research doen over wat nevelkamers precies zijn en de werking ervan. We willen 

de natuurkundige processen die erbij gebeuren verklaren en kunnen begrijpen. 

Zodra we dit weten gaan we proberen hierbij een idee te bedenken om zelf een nevelkamer te gaan 

bouwen. Momenteel weten we nog niet hoe we dat zullen gaan doen. We weten niet of we een 

standaard nevelkamer gaan maken of dat we een compleet nieuw idee gaan proberen te maken. 

Vervolgens zullen we ons idee gaan uitvoeren en kijken of het werkt. Zo niet, dan gaan we kijken om 

het te verbeteren en het wel te laten werken. Als het wel zal lukken gaan we kijken naar de 

resultaten en die bestuderen. 

Verwachting 

Natuurlijk hopen we dat we een werkende nevelkamer kunnen maken, maar het zal waarschijnlijk 

geen makkie worden. We hebben al een klein beetje gezocht naar sites die informatie geven over 

hoe je een nevelkamer kan bouwen, en daarbij vonden we een goede site van de Universiteit 

Antwerpen. Hier staat dat het te doen is, maar we moeten wel de juiste spullen hebben, en dat gaat 

misschien een probleem worden als we die spullen niet op school kunnen vinden. 

We gaan echter met goede moed dit onderzoek in, en we hopen dat als het niet op de conventionele 

manier lukt, we met een goed ander idee komen om toch te gaan onderzoeken of we een goed 

werkende nevelkamer kunnen bouwen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 De nevelkamer 

2. Het Wilsonvat 

 

Voordat we zelf aan de slag kunnen gaan met een eigen nevelkamer moeten we natuurlijk wel wat 

weten over de allereerste nevelkamer en hoe deze werkte en is gebouwd.  

 

2.1 De uitvinding 

Charles Wilson (1869-1959) was een Schotse natuurkundige en meteoroloog. Wat hij wilde was een 

manier vinden om wolken te creëren en zo hun eigenschappen te onderzoeken. Hiervoor maakte hij 

een afgesloten kamer met daarin een verzadigde (water)damp. Aan de kamer vast zat een cilinder 

met een zuiger. Wanneer die zuiger naar beneden werd getrokken werd het volume groter 

getrokken. Door adiabatische expansie wordt de verzadigde waterdamp dan onderkoeld. Wat dit 

precies inhoudt komen we later op terug. 

Wilson deed hiermee een paar ontdekkingen: Hij vond dat er verschillen waren bij verschillende 

volume toenames. Als het volume van het gas minder dan 1,25 maal zo groot was, gebeurde er niks 

met de damp. Zodra je daarboven gaat zitten ontstaat er al snel een neerslag in de kamer. Wordt het 

volume 1,38 zo groot dan is er al een dikke mist 

ontstaan.  

Wilson hoopte natuurlijk zo verder te gaan om 

wolken te creëren, maar hij vond ook iets heel 

anders. Hij merkte namelijk dat bij een 

volumetoename met factor 1,31 er rare sporen in de 

nevel kwamen. Hij heeft er jaren over gedaan om 

erachter te komen dat deze sporen, die lijken op een 

soort kleine wolkjes die snel weer verdwijnen, 

geladen deeltjes blijken te zijn. Oftewel: met een 

Wilsonvat kan je kleine geladen deeltjes zoals 

Elektronen, protonen, α-deeltjes, β-deeltjes en 

kosmische straling zien! Met deze ontdekking kreeg 

hij in 1927 de Nobelprijs voor de Natuurkunde.  

 

 

2.2 Adiabatische expansie 

Om zelf een goed werkende nevelkamer te kunnen maken moeten we natuurlijk wel snappen hoe 

Wilson zijn kamer nou precies werkte. Zoals we eerder zeiden werkte Wilson’s nevelkamer met een 

zuiger die het volume plotseling groter “trekt”. Hierdoor krijg je een adiabatische expansie. 

Fig1. Een kleine simpele nevelkamer. De witte 

lijntjes zijn de deeltjes(hier 𝛼- en 𝛽-deeltjes) die 

door de nevel zijn gegaan. 
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Bij een constante temperatuur geldt voor een gas de formule              of          . 

Hierin is p de druk (Pa), V het volume van het gas(m3), n het aantal moleculen (mol), R de 

gasconstante(8,31 J/(K.mol)) en T de temperatuur (K). Hier krijgt elk molecuul een bepaalde 

hoeveelheid energie die wordt bepaald door 
 

  
  . Deze constante  is de Boltzmann-constante en 

NA is het getal van Avogadro, oftewel het aantal moleculen in één mol (6,022 141 × 1023 mol-1). 

Een adiabatisch proces is een proces waarbij geen warmte  wordt af- of toegevoerd terwijl het 

volume wordt vergroot. Warmte kan je ook zien als energie. Als het gas in de kamer door middel van 

de zuiger wordt geëxpandeerd, verrisch de kracht van het gas arbeid op de zuiger. Arbeid is ook een 

verandering van energie en dus neemt de inwendige energie, en dus ook de temperatuur van het gas 

af. In het geval van een ideaal gas wordt de inwendige energie gevormd door het verplaatsen, 

draaien en trillen van de gasmoleculen. 

Je hebt verschillen tussen éénattomige gasmoleculen (bijv. Helium) en tweeatomige gasmoleculen 

(zoals het geval is in lucht, H2, O2 etc.). Eénatomige gasmoleculen kunnen vrij bewegen in drie 

dimensies en hebben dus drie vrijheidsgraden: x, y en z. Lucht daarentegen heeft voornamelijk 

tweeatomige moleculen. Deze moleculen hebben twee extra vrijheidsgraden, namelijk de hoek ten 

opzichte van het x,y-vlak en een hoek ten opzichte van de z-as. 

Door al deze bewegingsmogelijkheden zijn er voor tweeatomige gassen dus 5 verschillende soorten 

energieën: drie voor plaats (x, y en z) en twee voor een hoek. Elke vrijheidsgraad krijgt een energie 

van 
 

 
    Als er geen arbeid wordt verricht moeten we dus    

 

 
    

 

 
    toevoegen om het gas 

te verwarmen. Bij een constante druk wordt dit door verrichte arbeid 
 

 
   . Bij een adiabatisch 

proces wordt er geen warmte toegevoerd, maar de inwendige energie neemt af als er arbeid wordt 

verricht. We krijgen dan:  

  
 
           

Aan de hand van deze formule kan je concluderen dat bij expansie van lucht het volume minder toe 

neemt dan de druk afneemt. Het product pV neemt dus af, en volgens de gaswet (zie begin van deze 

paragraaf) neemt de temperatuur dan ook af. 

 

 

2.3 Nevel en sporen 

Nu we dus weten wat de adiabatische expansie is die bij de Wilsonkamer de nevel veroorzaakt willen 

we natuurlijk weten waarom het is dat we de deeltjes zo als sporen kunnen waarnemen. 

Zoals we weten is de kamer verzadigd, in het geval van Wilson met waterdamp. Door vervolgens aan 

de zuiger te trekken komt door de adiabatische expansie een nevel. De damp wordt dus onderkoelt. 

Omdat dit normaal gesproken niet voor kan komen kan de damp gemakkelijk condenseren als het 

maar één klein stootje krijgt. Als er dus een elektrisch geladen deeltje door de onderkoelde damp 

gaat, zal het gaat ioniseren. Het deeltje schiet langs de dampmoleculen en rukt de elektronen die het 

op zijn weg tegen komt weg. De dampmoleculen krijgen dan een positieve lading. Dampmoleculen 
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die dan dicht bij de geïoniseerde atomen zijn 

worden nu door het verschil in lading door elkaar 

aangetrokken. Dit is genoeg om het 

condensatieproces te starten. Zo ontstaan er dan 

kleine druppeltjes langs het pad dat het deeltje 

heeft afgelegd en je ziet dan dus een soort wolkje. 

Dit is logisch, aangezien de wolken in de lucht ook 

bestaan uit allemaal kleine gecondenseerde 

druppeltjes. In dit geval zie je dus het wolkje langs 

het pad waar het deeltje langs is gegaan.  

 

 

 

 

 

2.4 Geladen deeltjes 

De bedoeling van dit project is natuurlijk om de geladen deeltjes, zoals elektronen, protonen 

(waterstofkernen ), α-deeltjes, β-deeltjes en kosmische straling te zien, maar hoe weet je nou welk 

deeltje je ziet? Zijn er ook nog verschillen tussen de sporen van de verschillende deeltjes? 

Zoals we nu weten bevindt zich in een nevelkamer een verzadigde damp. Wanneer een invallend 

deeltje ( zoals een elektron of een α-deeltje ) zich met dit mengel van de nevelkamer mengt, kan 

zoals net al uitgelegd, het volgende gebeuren: 

- Een aantal atomen kunnen worden geïoniseerd. 

- De ionen die hierbij ontstaan kunnen de omliggende dampmoleculen aantrekken. Hierdoor 

wordt de dampdichtheid verhoogd ( deze ionen worden ook wel condensatiekernen 

genoemd). 

- Deze dampdichtheid zorgt voor een condensatie van de damp. 

- Hierdoor wordt een klein spoor van nevel zichtbaar langs het pad van het invallende deeltje. 

Zo kunnen er verschillende soorten sporen nevel ontstaan. Elk invallend deeltje heeft een ander 

spoor, die de informatie voor dat deeltje bevat. Zo kun je een goed onderscheid maken tussen 

bijvoorbeeld een α-deeltje en een elektron. 

Een α-deeltje is relatief zwaar en laat daardoor een dikker, maar ook een rechter spoor van nevel 

zien dan een elektron. Een α-deeltje is immers niks anders dan een Heliumkern. Een elektron 

daarentegen is natuurlijk vrij licht in vergelijking met het α-deeltje. Hierdoor is het spoor van een 

elektron veel smaller dan die van een α-deeltje. 

Om een voorbeeld te geven bij deze uitleg gaan we kijken naar de baan van een positron. Een 

positron is het antideeltje van een elektron. Het heeft precies dezelfde massa, maar een 

tegengestelde lading. Het wordt ook wel weergegeven als  e+. 

Fig2. Ionisatie van een (waterstof)atoom door 

een 𝛽-deeltje.  
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In het plaatje is duidelijk de afgelegde weg van nevel te 

zien die dit positron gemaakt heeft. Aan het spoor is te 

zien dat hij van onder naar boven is gegaan, doordat hij 

boven krommer is dan beneden.  

Zodra hij door het midden gaat (dikke zwarte streep, 

barrière) hij zijn snelheid een beetje verliest. Hierdoor 

wordt de baan krommer. 

Afbuiging van deeltjes kunnen ook komen door een 

magneet. Wanneer je een magneet dicht bij een 

nevelkamer houdt, zullen de geladen deeltjes afbuigen. 

De oorzaak hiervoor is de lorentzkracht (de lorentzkracht 

is bekend als de kracht van een magnetisch veld op een 

bewegende lading). Naarmate de snelheid van het bewegende deeltje afneemt ( doordat hij door 

vele ionisaties zijn snelheid verliest, wordt de afbuiging groter. Uit de richting van de afbuiging kun je 

concluderen of het elektron positief of negatief geladen is. 

 

2.5 Kosmische Straling 

Naast α-deeltjes, β-deeltjes, elektronen en positronen kunnen we ook kosmische straling zien in een 

nevelkamer. 

Komische straling is de verzamelnaam voor allerlei 

geladen deeltjes die op de aardatmosfeer botsen. 

Deze straling is per toeval ontdekt. Het was al 

bekend dat er op aarde van nature radioactieve 

stoffen voorkomen die straling uitzenden. Tot een 

Oostenrijker, Victor Hess, de afname van de aardse 

straling wilde meten door met een ballon de lucht in 

te gaan. Maar tot zijn verbazing nam de straling niet 

af, maar juist toe! In 1991 werd op deze manier de 

kosmische straling ontdekt. 

De zon is een belangrijke bron voor de kosmische 

straling. Zij zendt protonen en elektronen de ruimte 

in(de zonnewind). Op kilometers hoogte boven de 

aarde wordt deze straling opgevangen door het 

magnetische veld van de aarde. Deze magnetische krachtlijnen sturen de straling naar de polen van 

de aarde. Het poollicht ontstaat door hevige zonne-uitbarstingen, die heel veel energierijke deeltjes 

de ruimte in sturen. Hierdoor gaat de lucht boven de polen oplichten. 

Hoog in de atmosfeer van de aarde botsen de geladen deeltjes op de luchtmoleculen, die volledig 

kapot gaan, en vervolgens als een bundel van elementaire deeltjes en fotonen met de lichtsnelheid 

door de atmosfeer vliegen. Sommige deeltjes worden geabsorbeerd in de atmosfeer en een aantal 

Fig3. De baan van een positron. 

Fig 4. Kosmische straling die op de aarde aankomt. 
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deeltjes dringen tot diep in de aardkorst door. Dit zijn voornamelijk muonen, een instabiel massief 

broertje van het elektron. 

Het muon is 200 keer zwaarder dan een elektron, maar bevat dezelfde hoeveelheid energie. 

Aangezien een muon dus erg instabiel is vervalt hij snel. Als een muon vervalt wordt een elektron 

gevormd. 

Je kan dus zeggen dat de elektronen die je in je nevelkamer opvangt, grote kans hebben om 

kosmische straling te zijn, aangezien ze van muonen komen. 

Muonen zelf zijn weer afkomstig van protonen die uit het 

heelal komen. In figuur 5 is goed te zien hoe dit gebeurd. 

Een proton (geel) komt in de atmosfeer en valt uiteen tot 

een sproeier van kleinere deeltjes (groen). Een aantal van 

deze kleinere deeltjes vervallen tot muonen. Ongeveer 

elke minuut wordt je nagel van je vinger getroffen door 

een muon. Dan moet je ook nog bedenken dat merendeel 

van de muonen al zijn vervallen tot elektronen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5. Kosmische straling valt uiteen in steeds 

kleinere deeltjes. 
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3. Het onderzoek 

Nu we weten wat een nevelkamer nou precies is ,wat hij precies doet en hoe hij werkt, gaan we 

kijken of we er zelf een kunnen bouwen. We hopen dus dat hij ons op een goede manier kosmische 

straling, positronen of andere deeltjes kan laten zien! Bij het bouwen van de nevelkamer maken we 

gebruik van een bron die we gevonden hebben bij de site van de Universiteit Antwerpen (zie 

bronvermelding).  Dit is de simpelste manier om een nevelkamer te bouwen. We hebben echter wel 

wat lastig verkrijgbare spullen nodig. 

 

3.1 De standaard nevelkamer 

Om de nevelkamer die wordt uitgelegd op de site van de Universiteit Antwerpen hebben we de 

volgende spullen nodig: 

 Een doorzichtige plastic doos 

 Zwarte tape 

 Kleefbare vilt 

 Droogijs of vloeibare stikstof (moet de doos koud genoeg maken) 

 Een container waar het ijs of de stikstof in gaat 

 Een metalen plaat die de container van de plastic doos scheidt 

 Zuivere isopropyl alcohol (2-propanol) 

 

 

De nevelkamer moet vervolgens worden gemaakt zoals in 

figuur 6 (links). 

Een paar  van deze dingen zijn lastig verkrijgbaar. Zo zullen 

we niet zo snel aan vloeibare stikstof of droogijs kunnen 

komen. 

 

 

 

 

3.1.1 Problemen 

Om de kamer goed te kunnen laten werken hebben moeten we een groot temperatuursverschil zien 

te krijgen tussen de bovenkant van de kamer en de onderkant. Momenteel is de bovenkant 20℃ en 

de onderkant minimaal -80℃ in het geval van het droogijs. Als we het niet voor elkaar krijgen dat 

verschil groot genoeg te krijgen, oftewel de onderkant koud genoeg, zal de kamer niet werken. 

Fig6. De standaard nevelkamer 
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Omdat we niet zo snel aan droogijs of vloeibare stikstof kunnen komen moeten we een ander idee 

verzinnen om de kamer te laten werken. 

Een ander probleem waar we nog tegenaan kunnen gaan lopen als we wel vloeibare stikstof of 

droogijs gaan gebruiken, is dat als we de onderkant wel koud genoeg gaan krijgen, we het lastig 

kunnen krijgen om de resultaten te bekijken. Er kan namelijk waterdamp uit de lucht rondom de 

doos gaan condenseren op de buitenkant van de doos en misschien zo koud worden dat het bevriest. 

Hierdoor zullen we dan ook niet goed de metingen kunnen doen, zeker aangezien we alle metingen 

juist op de bodem van de doos moeten doen. 

 

3.2 Proef 1 

Omdat we momenteel niet aan vloeibare stikstof of droogijs kunnen komen, hebben we een ander 

idee bedacht. We hebben gekeken naar de eigenschappen van isopropyl alcohol en gekeken naar de 

werking van de kamer zelf. De bovenkant van de kamer is kamertemperatuur, 20℃ dus, en de 

onderkant moet minimaal -80℃ (de temperatuur van droogijs) zijn. Dat is dus een verschil in 

temperatuur van ongeveer 100℃. Wat nou als we in plaats van het heel koud te maken, een beetje 

verwarmen en vervolgens gewoon met normaal ijs naar 0℃ af laten koelen? 

We hebben de volgende opstelling bedacht:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We pakken het dus geheel anders aan. Doen 5 milliliter isopropyl alcohol in de linker erlenmeyer. 

Deze zetten we vervolgens in een pannetje met water om hem au bain Marie te verwarmen. Dit 

doen we omdat het niet slim is om pure isopropyl alcohol te gaan verwarmen, aangezien het dan kan 

gaan reageren. We verwarmen het waterbadje ongeveer tot 80℃ met een brander.  

Fig7. Een idee van hoe onze nevelkamer eruit kan komen te zien 
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We sluiten de erlenmeyer af, en zorgen dat er wel een buisje de alcoholdamp kan leiden naar de 

andere erlenmeyer. Deze tweede erlenmeyer zetten we ook in een waterbadje, maar nu met 

ijsklontjes erin om de temperatuur naar 0℃ te brengen. In de rechter erlenmeyer zal de damp 

verzadigd worden, en dus makkelijk kunnen condenseren omdat het bij 0℃ is. Zodra hier dus een 

deeltje doorheen schiet, zal hier dus een spoor te zien zijn. Tenminste, dat hopen we! 

Wat ons slim lijkt is om van tevoren de rechter erlenmeyer (dus de erlenmeyer waar we het resultaat 

in moeten gaan zien) met zwarte tape te beplakken. Op deze manier zullen we de witte lijntjes 

natuurlijk veel beter zien, aangezien wit makkelijk te zien is op zwart. 

Omdat nergens op het internet het idee staat dat je een nevelkamer kan maken door middel van 

twee verbonden erlenmeyers, hebben we dus hier onze onderzoeksvraag van gemaakt: 

Is het mogelijk om een nevelkamer te maken door middel van twee verbonden flessen, waarin we de 

ene fles verwarmen en in de ander de alcohol laten afkoelen? 

 

3.2.1 Uitvoering van proef 1 

Onze bovenstaande oplossing hebben we uitgewerkt, en we hebben de proef uitgevoerd. We 

hebben dus precies gedaan wat we hierboven hebben bedacht, namelijk 5 ml isopropyl alcohol in de 

linker fles, die in een waterbadje verwarmen tot ±80℃ en de rechter fles afkoelen tot 0℃ met 

ijsklontjes. 

We hebben de volgende opstelling gemaakt:

 

 

 
Fig8. Opstelling van proef 1 
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We begonnen met goede moed aan deze proef, en nadat we alles hadden klaargezet gingen we 

beginnen. Helaas is deze hele proef mislukt. Er ging namelijk heel veel mis, maar we weten wel wat 

er allemaal beter kan en hoe we het misschien wel aan de praat kunnen krijgen! 

3.2.2 Problemen bij proef 1 

Wat ging er namelijk allemaal mis. Ten eerste duurde het eeuwen voordat het water in de linker fles 

80℃. Zoals de bovenstaande foto namelijk nu uitziet, zo begonnen we niet. De linker fles, dus de fles 

met de isopropyl alcohol stond eerst ook in eenzelfde pan als de rechter fles staat. Het volume van 

deze pan was veel groter, en er werd daardoor veel te weinig warmte afgegeven aan het water, maar 

deste meer aan de omgeving. Het water wilde ook niet op 80℃ komen, en dat was heel vervelend 

want we hebben dus een uur staan wachten terwijl dat niet nodig was. We hadden dus iets nodig 

met een kleiner volume, zodat het water sneller bij de 80℃ zou zijn. We vonden het bekerglas dat 

we nu op de foto hebben gebruikt. Hiermee was het water al vrij snel boven de 80℃. We weten dat 

alcohol, dus ethanol, een kookpunt heeft van 80℃, dus het is vrij logisch dat die van isopropyl 

alcohol ook rond de 80 ligt. Eenmaal bij de 80℃ zagen we in de fles dan ook eindelijk wat gebeuren, 

maar jammer genoeg niet wat we wilden. 

We zagen dat er lichte verdamping kwam, en dat was natuurlijk goed, want nu zou de alcohol door 

de buis naar de andere fles kunnen gaan, maar dit gebeurde niet. Als je goed op de foto kijkt zie je 

een zwart dingetje uitsteken uit de linker kurk op de fles. De kurk had namelijk een tweede buisje 

erdoorheen waardoor de fles in verbinding bleef staan met de lucht. Wij hadden dit niet nodig, want 

de flessen moeten juist afgesloten zijn van de lucht, anders zou de damp niet kunnen verzadigen, 

want dan zou hij ontsnappen. We hebben hem dus luchtdicht proberen te maken, maar dit is dus 

niet gelukt. Wat er dus gebeurde is dat we de alcohol zagen condenseren in dat buisje en het werd 

door de druk door alles wat we hadden gebruikt om hem af te sluiten heen gedrukt. Dit hadden we 

niet snel genoeg door, en toen we even later keken bovenop de kurk zagen we dat er een klein 

beetje alcohol bovenop de kurk was gecondenseerd. Dit was natuurlijk niet goed. 

Omdat we wel nog wilden kijken of we een verzadigde damp konden creëren, draaiden we snel de 

kurken om. Zo kwam de kurk die nu links zit, dus die met het zwarte (niet afgesloten) buisje, en de 

buis met de oranje rubberen slang op de rechter fles te zitten. 

Ook nu ging de alcohol weer condenseren in het slangetje, dit keer wel in een goede, waardoor het 

gecondenseerde alcohol terecht kwam in de rechter fles. Maar hier hadden we eigenlijk ook niks aan, 

want we hadden gehoopt dat de alcohol als damp terecht zou komen in de rechter fles. Oftewel, de 

proef was helemaal mislukt. We moeten proberen om de alcohol als gas in de rechter erlenmeyer 

zien te krijgen, waardoor het ineens in een veel kouder milieu komt. Hopelijk krijgen we dan wel de 

verzadigde damp waar we op hopen. Aangezien de alcohol al bovenaan de linkerfles begon te 

condenseren, en het dus daar al weer te koud was, moeten we iets zien te verzinnen om de alcohol 

of door middel van deze opstelling warm te houden tot het in de rechter fles terecht komt, of we 

moeten iets verzinnen waar de alcohol niet door een slangetje naar een ander fles hoeft te gaan, 

maar in één fles van boven, waar het dan warm is, naar beneden gaat, waar het koud is. 

We hebben besloten om te gaan voor het eerste.  
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3.3 Proef 2 

Het nieuwe ontstane idee is dat we de alcohol warm houden door middel van een Liebigkoeler. Dit 

klinkt misschien raar, maar wij gaan de Liebigkoeler dan ook niet gebruiken om iets te koelen, maar 

juist om warm te houden! We laten namelijk warm water van 90℃ door de Liebigkoeler lopen. Op 

deze manier blijft de alcohol boven de 80℃ en dus in gasvorm  Het probleem is echter dat we warm 

water moeten hebben, dat steeds rond wordt gepompt door de Liebigkoeler. Normaal gesproken 

gebruik je gewoon de kraan om het te koelen, maar jammer genoeg komt er geen water van 90℃ uit 

de kraan. We hebben ook geen pompje kunnen vinden om dit te doen, dus dit idee valt helaas ook 

af. 

Wat er nu nog overblijft is om de linker fles heel goed te isoleren en te zorgen dat er zo min mogelijk 

warmteverlies is aan de buitenlucht en aan het water. Ook zullen we het slangetje goed isoleren door 

middel van isolatiefolie. Op deze manier hopen we dat het binnenin de fles en de buis zo warm 

mogelijk blijft, en de alcohol dus in gas vorm blijft en in gas vorm in de rechter fles terecht komt.  

 

3.3.1 Uitvoering van proef 2 

We houden het principe dus ongeveer hetzelfde. We werken weer met twee flessen, waarvan we er 

eentje verwarmen tot 90℃ en eentje rond 0℃ houden. Het verschil is dat we nu dus de tussenbuis 

gaan isoleren. Terwijl we dit gingen doen kwamen we nog met een idee. Wat nou als we ook de buis 

konden verwarmen, door middel van een ijzerdraadje waar we een stroom door lieten lopen. De 

draad zou warm worden en dankzij de isolatie die we er omheen gingen doen zou de buis warm 

genoeg blijven voor de isopropyl alcohol om in gasvorm de rechter fles te bereiken. 

 

 

Fig9. Opstelling van proef 2 
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Zoals je kan zien hebben we de buis in het midden helemaal geisoleerd met CV-isolatie. Binnen in zat 

dus de buis met daaromheen een ijzerdraad gedraaid. Je ziet links op de foto ook een klauwtje 

hangen die vast zit aan het ijzerdraadje. Rechts zit hij achter de fles dus ik hij niet goed te zien. 

We hadden het ijzerdraadje aangesloten op een spanningsbron en er ook een Ampèremeter tussen 

gezet. Dit omdat de TOA, Dhr. Velthuys het niet slim vond om boven de 3 Ampère te gaan zitten, 

aangezien het draadje dan misschien te heet kon gaan worden. 

We begonnen met de spanningsbron op 

36,5 Volt en het Ampèrage op 2,81 

Ampère.  

Het ijzerdraad wat we gebruikte was 

ongeveer 70 cm en had een doorsnede 

van 0,4 mm.  

In de fles hadden we dit keer iets meer 

alcohol gedaan, namelijk 10 milliliter 2-

propanol. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Problemen bij proef 2 

Het duurde eerst weer even voordat de linkerfles op temperatuur was, maar dit keer ging het wel 

een stuk sneller, aangezien we dit keer al meteen het kleinere bekerglas gebruikte. Bij 70℃ zagen we 

lichte condensatie komen in de linker fles. Er begon bovenin de fles wat vloeibare alcohol te komen 

in het buisje. Nu hoopten we dat dit zodra het in het warme gedeelte van de buis kwam het weer 

terug zou gaan naar gasfase, en ook als gas door de buis ging. Ook voelden we dat het gloeidraad 

warm was geworden, aangezien we bijna onze vingers verbrande toen we het aanraakten.  

We merkten wel dat het aantal Ampère daalde naar mate de tijd verstreek. We hebben soms dus het 

voltage een beetje verhoogd tot ongeveer weer 2,8 Ampère.  

Bij 85℃ gebeurde er echter iets vreemds. Er kwam rook uit de isolatie vandaan, en we dacht dus dat 

het blauwe plastic, wat binnenin het isolatiemateriaal zat aan het verbranden was omdat het 

ijzerdraad te heet was geworden. Ondertussen bleef de alcohol nog net zo hoog staan als hij eerder 

was. We hadden niet het idee dat er alcohol bij het gedeelte wat verwarmd en geïsoleerd was 

gekomen was. Omdat er dus rook kwam besloten we om het voltage even omlaag te gooien. We 

brachten het voltage terug naar ongeveer 30 Volt en de stroomsterkte daalde tot ongeveer 2,0 

Ampère. De rook stopte toen.  

Fig10. De spanningsbron en de Ampèremeter bij proef 2. 
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Vervolgens was er nog steeds niks gebeurd in de rechter fles. We zaten geen damp ontstaan en ook 

geen gecondenseerd alcohol aan de rechterkant de buis uit komen. Ineens schoot echter de 

temperatuur omhoog naar de 90℃, en dat was in dit geval een teken dat er nu geen alcohol meer 

was, maar dat de verwarmingsplaat alleen maar bezig was met het water dat in het bekerglas zat aan 

het verdampen was. Wat er toen ook gebeurde was dat we ineens zagen dat er een gat in het 

isolatiemateriaal gebrand was. Dit was het teken om alles stop te zetten en de isolatie open te 

breken. Toen we het open maakten zagen we dat de rubberen buis waar we het ijzerdraad omheen 

hadden gedraaid helemaal verbrand was en verschroeid door de warmte. Oftewel: het was veel te 

warm geworden binnenin de isolatie. We haalden de flessen uit het water, en merkten op dat alle 

alcohol verdwenen was. Er zat geen vloeibaar iets meer in de flessen. 

Uit dit verhaal kunnen we dus een paar conclusies halen: 

1. Alle alcohol was verdwenen, dus de alcohol in weldegelijk als gas door de buis gegaan, maar 

omdat er gaten in het rubber waren gebrand is het allemaal ontsnapt als gas.  

2. Binnenin de isolatie was het dus warm genoeg om het alcohol in gas vorm te houden en door 

de buis te leiden. 

3. Binnen de isolatie was het blijkbaar ook warm genoeg om rubber/plastic te laten smelten.  

We kunnen nu dus zeggen dat dit idee had kunnen werken, als het rubber niet was gesmolten. 

Oftewel, als we in plaats van een rubberen slangetje, een glazen of metalen buis gebruiken, kan de 

alcohol wel als gas er doorheen worden getransporteerd, en dan hopen we in de rechter fles een 

verzadigde damp te krijgen.  

 

We hebben helaas op korte termijn geen glazen of metalen buisje die we konden gebruiken in 

combinatie met de kurken kunnen vinden. We kunnen dus niet meer kijken of het op die manier wel 

was gelukt. Dat is jammer, want we hadden graag willen weten of dit idee nou werkt of niet. 
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4. Conclusie 

Jammer genoeg moeten we het onderzoek hier stoppen, en hier dus ook al onze conclusies trekken 

en kijken hoe verder onderzoek nog mogelijk is na dit PWS. Zoals eerder gezegd hadden we graag 

verder willen onderzoeken maar hebben we daar de tijd, en de apparatuur niet voor.  

Conclusies 

We hebben twee keer de proef uitgevoerd en na proef 1 de opstelling toch zodanig verbeterd dat hij 

had kunnen werken. Het is jammer dat hier het slangetje smolt, want we hebben nu geen echt 

resultaat uit deze proef kunnen halen. We hebben dus niet kunnen waarnemen wat er met de 

alcohol gebeurde zodra hij in de rechter fles terecht kwam, aangezien we ook niet eens weten of het 

daar wel aan is gekomen. We kunnen dus niet zeggen dat de alcohol er als gas aankwam of 

condenseerde. We hebben echter geen condensatie waargenomen en ook geen vormen van een 

damp gezien in de rechter fles. We kunnen dus niet echt één duidelijke conclusie trekken of het 

werkt ja of nee. We kunnen alleen de waarnemingen en speculaties meenemen naar een vervolg 

onderzoek. 

Wat we wel kunnen concluderen is dat bij proef twee de alcohol wel degelijk als gas de buis in ging, 

aangezien na afloop alle alcohol verdwenen was uit beide flessen. De alcohol moest dus wel zijn 

ontsnapt door middel van de gaten die in de rubberen slang waren gebrand. Ook die hebben we 

nagekeken en we vonden daarop ook geen sporen van enige vloeibare alcohol. Hieruit kunnen we 

concluderen dat de alcohol dus als gas/damp de buis in ging, en vervolgens als gas ontsnapte.  

Wat we niet kunnen concluderen is of de alcohol ook daadwerkelijk in gasvorm was gebleven zodra 

het in de rechter fles terecht kwam en of het niet ging condenseren. Als dat namelijk het geval was 

geweest, hadden we de conclusie kunnen trekken dat dit idee met twee flessen toch niet goed 

werkt. Dat zou namelijk hebben betekend dat de alcohol geen verzadigde damp zou kunnen vormen 

in de rechterfles, maar gewoon terug condenseerde. Dit weten we momenteel nog niet, en om dat te 

kunnen weten zouden we verder moeten gaan onderzoeken. 

Op onze onderzoeksvraag 

Is het mogelijk om een nevelkamer te maken door middel van twee verbonden flessen, waarin we de 

ene fles verwarmen en in de ander de alcohol laten afkoelen? 

kunnen we momenteel nog geen antwoord geven. Hiervoor moeten we eerst zorgen dat we een buis 

vinden die tegen de temperatuur kan die door de gloeidraad gegeven werd om de alcohol in gasvorm 

te houden. Helaas hebben we dit niet kunnen vinden. 

 

Discussie 

Tijdens de uitvoering van de twee proeven zijn ook wat dingen verkeerd gegaan. Zoals al eerder 

vermeld is had een van de twee kurken die we gebruikten een extra buisje er doorheen. Dit zit er 

waarschijnlijk omdat ze van de biologie vleugel kwamen, en ze hier nooit echt experimenten 
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uitvoeren die afgesloten moeten worden van de buitenlucht. Bij scheikunde hebben we echter niet 

van zulke buisjes kunnen vinden.  

Dit extra buisje hebben we proberen af te sluiten door middel van een propje erin te doen en het 

vervolgens af te plakken met  tape. Zoals bij proef 1 te lezen is, was dit blijkbaar niet goed genoeg om 

het af te sluiten. Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren.  

Bij proef twee hebben we dit ook verbeterd door het op een betere manier af te sluiten, en door er 

hard door te blazen en te kijken of er lucht ontsnapte. Dit was niet het geval, maar toch waren we 

niet helemaal 100% zeker dat dit perfect afsloot. Het is echter niet zoveel gekomen dat het gas door 

het buisje heen zou komen, want het gas was toen al ontsnapt door middel van de gesmolten buis 

binnen de isolatie. 

In verder onderzoek zou dit buisje echter wel een verschil kunnen uitmaken, want als er damp hieruit 

kan ontsnappen zal in de rechter fles geen verzadigde damp kunnen ontstaan. In het vervolg moet 

dus 100% zeker worden vastgesteld dat het buisje afgesloten is, of dat we een ander soort slangetje 

gebruiken. 

 

Vervolgonderzoek 

Hoe dit onderzoek verder kan worden gedaan lijkt ons logisch. Het enige wat nodig is, is een ander 

soort buisje, namelijk eentje van metaal of glas die niet zal smelten bij de temperaturen die in proef 

2 het plastic lieten smelten. Welke temperaturen dit zijn is niet helemaal duidelijk, we hebben het 

niet uit kunnen rekenen, omdat er ook nog CV-isolatie omheen zat die de temperatuur ook nog 

hoger maakte. We weten in ieder geval zeker dat glas het aan moet kunnen, want het glas van de 

buisjes hield het wel vol. 

In het vervolgonderzoek moet er dan worden gekeken wat er gebeurd zodra het alcoholgas in de 

rechter fles terecht komt. Condenseert het of wordt het daadwerkelijk een verzadigde damp? Als er 

wel een verzadigde damp ontstaat kan je zeggen dat dit idee dus werkt, en dat een nevelkamer dus 

kan worden gebouwd zonder vloeibare stikstof of droog ijs. Hier hopen we natuurlijk op! 

 

Nawoord 

We hebben met plezier aan dit onderzoek gewerkt. We vonden het een interessant onderwerp. We 

hadden echt gehoopt dat het ons zou lukken om een nevelkamer te maken. In eerste instantie 

volgens de conventionele manier, maar later via ons eigen idee. Het is erg jammer dat het niet gelukt 

is. 

Toch is dit werkstuk wel een hele andere ervaring geweest dan bij andere werkstukken. Je moest nu 

toch een eigen idee bedenken, een eigen proef, alles zelf regelen en dat was soms ook lastig. We 

hebben er zeker wat van geleerd! 
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5. Bronnen 

Bij dit onderzoek hebben we de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

5.1 Wikipedia 

Op Wikipedia vonden we wat nuttige informatie: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nevelvat  

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Thomson_Rees_Wilson 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Adiabatische_expansie  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmische_straling 

 

5.2 HiSparc 

http://www.hisparc.nl/docent-student/lesmateriaal/routenet/ 

Op de HiSparc-site staan verschillende PDF-files. We hebben de volgende geraadpleegd: 

1. Van der Waals en Wilson 

2. Kosmische Straling 

 

5.3 Andere bronnen 

We hebben ook andere bronnen gevonden via Google: 

http://www.astronomie.nl/encyclopedie/63/kosmische_straling.html 

http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=249464 

http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=267517 

http://www.hep.ua.ac.be/archive/meesterklas2003/Nevelkamer.html 
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6. Logboek 

We hebben tussendoor niet precies het logboek bijgehouden. We hebben sommige dingen dus een 

beetje geschat maar over het algemeen klopt het wel redelijk. We hebben tussendoor niet precies 

het logboek bijgehouden. We hebben sommige dingen dus een beetje geschat maar over het 

algemeen klopt het wel redelijk. We zijn niet aan de 80 uur per persoon gekomen, maar we hebben 

er wel zo veel mogelijk aan gedaan om het onderzoek te laten slagen, maar op het einde konden we 

sommige spullen gewoon niet vinden, anders waren we zeker doorgegaan met onderzoeken! Het 

bijeenzoeken van de benodigde spullen heeft ook wat tijd gekost voordat we eindelijk de alcohol en 

afspraken hadden gemaakt, wat het proces niet echt bevorderde.  

Het logboek is uiteindelijk zo geworden. Als er een X staat onder de kolom van Dylan of Luciano 

betekent dat die desbetreffende persoon daar niet aanwezig was of het niet heeft gemaakt. 

 

Datum Activiteit Uren Dylan Luciano 

31 Aug. Grote pauze bij N.Schultheiss ½ uur D L 

7 Sep. Grote pauze bij N.Schultheiss ½ uur D L 

7 Sep. Informatie opgezocht over nevelkamers.                                                                                 1½ uur D L 

14 Sep. Grote pauze bij N.Schultheiss ½ uur D L 

21 Sep. Grote pauze bij N.Schultheiss ½ uur D L 

28 Sep. Grote pauze bij N.Schultheiss ½ uur D L 

28 Sep. Informatie opgezocht over nevelkamers.                                                                                 3 uur D L 

5 Okt. Grote pauze bij N.Schultheiss ½ uur D L 

5 Okt. Gezocht naar vloeibare stikstof of droogijs op 
internet. (bleek heel duur te zijn) 

1 uur D L 

12 Okt. Grote pauze bij N.Schultheiss ½ uur D L 

12 Okt. Nieuw idee bedacht (twee flessen ipv 1 kamer) 2 uur D L 

19 Okt. Grote pauze bij N.Schultheiss. Idee voorgelegd en 
goedgekeurd. 

½ uur D L 

26 Okt. Voorwoord, verwachting en ‘De standaard 
Nevelkamer’ getypt.                                      

2½ uur D X 

27 Okt. De uitvinding typen, verdiepen in adiabatische 
expansie, het begrijpen en vervolgens uittypen.  

5 uur D L 

28 Okt. Nevel en sporen typen. 1 uur D L 

28 Okt. Proef bedenken (Twee flessen ipv 1 kamer) en 
begin van proef 1 uittypen. 

2½ uur D L 

29 Okt. Geladen deeltjes en kosmische straling getypt.                                                                    3 uur X L 

2 Nov. Grote pauze bij N.Schultheiss. Idee voorgelegd.  ½ uur D L 

4 Nov. Spullen klaargezet voor proef 1.                                                                                            2 uur D L 

5 Nov. Proef 1 uitgevoerd.                                                                                                                            3 uur D L 

6 Nov. Uitvoering van proef 1 en problemen getypt.                                                                           2 uur X L 
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16 Nov. Grote pauze bij N.Schultheiss ½ uur D L 

17 Nov. Informatie opgezocht over hoe we de proef konden 
verbeteren, zodat de nevelkamer wel werkt.                                                                                                                                                            

2 uur D L 

22 Nov. Proef 2 uitgevoerd.                                                         6 uur D L 

23 Nov. Uitvoering van proef 2 en problemen van deze proef 
getypt.                                             

3 uur D X 

30 Nov. Stralingspracticum: nevelkamer gezien en bestudeerd. ½ uur D L 

7 Dec. Conclusie/discussie en vervolgonderzoek getypt.          4 uur D X 

7 Dec. De verzamelde logboekgegevens verzameld en 
samengevat.                                                

3 uur X L 

9 Dec. Goed nakijken, puntjes op de ‘i’ zetten. 3 uur D L 

  55 uur 47 uur 45,5 uur 

 

We hebben toch bijna alles samen gedaan. We zijn in de herfstvakantie een paar dagen 

samengekomen om eraan te werken en de proef die we na de vakantie toen uit gingen voeren goed 

uit te denken. Verder hebben we een hoop dingen gedaan via msn om dingen te bespreken. De enige 

dingen die we echt apart hebben gedaan zijn vooral de hoofdstukken typen. Dat is ook niet handig 

om samen te doen, want dan zit één persoon niks te doen.  

Zo is dit werkstuk tot stand gekomen. We hebben er met plezier aan gewerkt! We vinden het erg 

jammer dat het niet gelukt is. 

 


