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Voorwoord 

Aan het eind van de vijfde klas was het dan zo ver: het examenjaar zat er aan te komen. 

Naast de examens en de boekenlijst hoort daar ook het profielwerkstuk bij: een praktische 

opdracht, verwerkt in een werkstuk, waarbij de kennis over een profielvak wordt getest. 

Daar hoort natuurlijk een leuk onderwerp bij, dat we vorig schooljaar al klaar moesten 

hebben. 

 

Twijfelend tussen biologie en natuurkunde, omdat dat de twee profielvakken zijn die ik het 

leukst vind, heb ik toch voor natuurkunde gekozen. Ik wilde liever iets gaan onderzoeken en 

bij een natuurkundig onderwerp kon ik me daar beter in vinden. Maar wat voor onderwerp 

zou het dan gaan worden? Na lang rond te hebben gekeken, kwam ik op de site van 

Wageningen University een boeiend onderwerp tegen: de Kelvindruppelaar. Daar had ik nog 

nooit van gehoord, maar toen ik erover las, zag ik dat het met verschijnselen zoals statische 

elektriciteit en onweer te maken heeft. Zulke onderwerpen hebben me altijd geboeid, 

omdat ik nooit heb begrepen hoe ze in elkaar zaten. Ook las ik dat het experiment veel tijd 

en doorzettingsvermogen zou gaan kosten en een uitdaging is natuurlijk altijd leuk. 

 

Een Kelvindruppelaar is in staat om op een eenvoudige manier hoge, elektrische spanningen 

op te wekken, die groot genoeg zijn om een vonk te laten ontstaan. Mijn doel is om een 

succesvolle Kelvindruppelaar te maken. Als dat eenmaal is gelukt, wil ik gaan onderzoeken 

onder welke omstandigheden de druppelaar het beste werkt. Ik kijk dan o.a. naar de 

luchtvochtigheid. Ook ga ik uitzoeken in hoeverre de Kelvindruppelaar op het ontstaan van 

bliksem lijkt. 

 

Ik heb nu nog niet echt duidelijk gemaakt wat een Kelvindruppelaar nou eigenlijk is. Dat kan 

ik namelijk niet even in één zinnetje uitleggen en om de werking ervan te begrijpen, is het 

nodig om eerst de theorie erachter te begrijpen. In dit werkstuk zal dat allemaal aan bod 

komen. Eerst ga ik het hebben over de geschiedenis van de Kelvindruppelaar, dan over de 

theorie erachter en daarna over mijn eigen onderzoek, waarna ik conclusies kan gaan 

trekken. Tot slot vergelijk ik de Kelvindruppelaar met het ontstaan van bliksem. 
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Lord Kelvin 

Wie was Kelvin? 
Laat ik dit werkstuk beginnen met de oorsprong van de Kelvindruppelaar. Door wie is het 

eigenlijk uitgevonden? De naam zegt het al, door Kelvin, die we allemaal wel kennen van de 

middelbare school. Maar wie was deze Kelvin precies? 

 

William Thomson, beter bekend als Lord Kelvin, werd op 

26 juni 1824 in Belfast geboren en overleed op 17 

december 1907 te Largs. Hij ligt begraven in Westminster 

Abbey in Londen. Thomson was een Iers-Schotse 

natuurkundige en ingenieur, maar hij was er niet zomaar 

eentje: met zijn gedachten over o.a. thermodynamica en 

elektriciteit en met zijn uitvindingen was hij een van de 

belangrijkste natuurwetenschappers van de negentiende 

eeuw.  

 

Op de Universiteit van Glasgow heeft Thomson 

belangrijke werken verricht in de wiskundige analyse, 

toegepast op natuurkundige problemen, zoals in de 

elektriciteit. Ook was hij belangrijk voor de eerste en de 

tweede wet van de thermodynamica. Naast zijn werk als natuurkundige was hij ook 

elektrisch ingenieur en uitvinder, waardoor hij bekend is geworden onder het publiek. Hij 

speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de aanleg van de Trans-Atlantische 

telegraafkabel, een kabel die Europa via de Atlantische Oceaan met Noord-Amerika verbond. 

Door dit werk is hij in 1866 overigens door koningin Victoria van Engeland geridderd tot Sir 

William Thomson. 

 

De meeste mensen kennen Thomson van het absolute nulpunt. Omdat hij in deze 

temperatuurschaal een belangrijke rol speelde, is de eenheid ervan naar hem vernoemd: 

Kelvin. Men kent de man achter deze temperatuurschaal dan ook als (Lord) Kelvin. Waaraan 

dankt Thomson deze naam? In 1892 werd Thomson, als eerbetoon aan zijn werken, 

benoemd tot eerste Baron van Kelvin van Largs. Daarom wordt hij vaak Lord Kelvin 

genoemd. De titel komt van de rivier de Kelvin, die dicht langs zijn laboratorium in de 

Universiteit van Glasgow stroomde. Omdat Thomson geen kinderen of andere naasten had, 

stierf de titel met hem uit. 

 

Ondanks vele aanbiedingen van beroemde universiteiten bleef Thomson bij de Universiteit 

van Glasgow en was daar professor in de natuurfilosofie van 1846 tot 1899, tot zijn 

pensioen. Dat is meer dan vijftig jaar lang! 

  

Afb. 1. William Thomson  
alias Lord Kelvin 



5 | De Kelvindruppelaar 
 

Jeugd 
Thomsons vader, James Thomson, was een zoon van een Ierse boer en begon op zijn 24e met 

een studie aan de Universiteit van Glasgow. Hij betaalde die studie door de helft van het jaar 

als hoogleraar wiskunde en techniek in Belfast te werken. In 1817 trouwde hij met Margaret 

Gardner en van hun zes kinderen die de volwassenheid bereikten, was William er één. 

 

William en zijn oudere broer, die evenals hun vader ook James heette, werden door hun 

vader onderwezen. Van de twee broers werd William de favoriet, omdat de jonge James niet 

aan de hoge verwachtingen van hun vader kon voldoen. Toen vader Thomson in 1832 

hoogleraar werd, werd het duidelijk dat zijn kinderen een veel betere opvoeding zouden 

gaan krijgen dan hijzelf had gehad op het platteland. 

 

William begon dan ook in 1834 – toen hij slechts tien jaar oud was! – aan de Universiteit van 

Glasgow te studeren. Daar won hij een aantal prijzen, waaronder de klasprijs voor 

astronomie met een rapport over de vorm van de Aarde, dat zijn talent voor wiskundige 

analyse liet zien. Tijdens zijn leven zou hij verder gaan met de wetenschappelijke 

vraagstukken die in zijn rapport naar voren kwamen. 

 

Thomson werd nieuwsgierig naar het werk van Fourier en andere Franse wiskundigen, wat 

ongebruikelijk was in de Engelse school, omdat die nog door Sir Isaac Newton werd 

gedomineerd. Het werk van Fourier kreeg veel kritiek in Engeland, bijvoorbeeld van de 

Engelse wiskundige Philip Kelland, die een kritisch boek schreef. Thomson raakte hierdoor 

gemotiveerd om zijn eerste wetenschappelijke artikelen 

te publiceren in 1841, om Fourier te beschermen. Zijn 

eerste artikelen gingen over zijn wiskundige theorieën 

over elektriciteit en warmtegeleiding. 

 

Thomson studeerde niet af op de Universiteit van 

Glasgow, maar ging van 1841 tot 1845 studeren aan de 

Universiteit van Cambridge. Hoewel hij actief was in 

sport, muziek en literatuur, ging zijn interesse toch uit 

naar de exacte wetenschap. Wiskunde, natuurkunde en 

vooral de elektriciteitsleer: dat waren zijn dingen! In 

1846 werd hij dan ook hoogleraar natuurfilosofie aan 

zijn oude universiteit in Glasgow, toen hij pas 22 jaar 

oud was.  

  

Afb. 2. William Thomson in zijn jonge jaren 
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Thermodynamica 
Thomson was een van de belangrijkste personen in het gebied van de thermodynamica. 

Thermodynamica (van het Griekse ‘thermos’, warm, en ‘dynamis’, vermogen) houdt zich 

bezig met de interacties tussen bewegende deeltjes (moleculen, atomen of elektronen). De 

energie die daaraan is verbonden interpreteren we als warmte. Kort gezegd is 

thermodynamica de wetenschap over de relatie tussen warmte en andere vormen van 

energie. 

 

Toen Thomson in 1847 een bijeenkomst in Oxford bijwoonde, hoorde hij James Prescott 

Joule – de Joule die we nu kennen van de eenheid Joule, als eenheid voor energie – praten 

over zijn idee dat warmte en arbeid in elkaar omzetbaar zijn. Dit ging in tegen de in die tijd 

gangbare theorie over een warmtevloeistof. In 1848 stelde Thomson een absolute 

temperatuurschaal op, die een absoluut nulpunt heeft waar geen warmtevloeistof meer kon 

stromen. Het absolute nulpunt is de temperatuur van 0 Kelvin en deze staat gelijk aan  

-273,15 °C. Atomen bewegen langzamer, naarmate de temperatuur lager wordt. Bij het 

absolute nulpunt zijn alle atomen volledig tot stilstand gekomen. 

 

In de jaren die daarop volgden zou Thomson, die eerst aanhanger was van de gangbare 

theorie, langzamerhand overtuigd raken van Joules idee. Hij stelde toen de tweede wet van 

de thermodynamica op, die over de omzetting van warmte in arbeid gaat. Hoewel Thomson 

het als gelovige moeilijk vond om Joules idee voort te zetten, omdat enkel de Schepper 

warmte in de zon kon ‘terugstoppen’, werd hij toch nieuwsgierig en werkte van 1851 tot 

1856 samen met Joule. 

 

Trans-Atlantische telegraafkabel 
De Trans-Atlantische telegraafkabel was een zeer lange kabel die Europa, via de Atlantische 

Oceaan, met Noord-Amerika verbond. Hiermee kon via morse-code binnen enkele minuten 

worden gecommuniceerd. 

 

Rond 1850 werd de aanleg van de kabel besproken. Thomson hield zich er ook mee bezig en 

publiceerde in 1854 en 1855 een aantal artikelen over het probleem en de potentiële 

opbrengst van de kabel. De elektrisch ingenieur van de Atlantic Telegraph Company, 

Wildman Whitehouse, was het niet eens met de ideeën van Thomson. Het probleem was dat 

de bandbreedte te laag zou worden bij zo’n lange kabel. Whitehouse was er van overtuigd 

dat de elektrische spanning simpelweg hoog genoeg moest worden gemaakt om het 

probleem op te lossen. 

  



7 | De Kelvindruppelaar 
 

Hierna reageerde Thomson op Whitehouse en er ontstond een strijd tussen de twee. 

Hierdoor werd Thomson bekend bij het grote publiek. Hij werd in 1856 als wetenschappelijk 

adviseur in dienst genomen bij de Atlantic Telegraph Company. In 1857 ging Thomson mee 

met het schip dat de kabel legde, maar na 600 kilometer werd de reis helaas afgebroken, 

omdat de kabel was gebroken. Dit incident zette Thomson stevig aan het denken en dit 

bracht hem tot twee belangrijke uitvindingen: de spiegelgalvanometer, waarmee men de 

elektrische stroom kon aflezen, en de siphon recorder, die een telegram kon opnemen. 

 

Na nog een mislukte poging in 1858 stond het hele project op het punt te mislukken. 

Thomson en anderen hielden het bestuur echter over om door te gaan. Inmiddels had 

Thomson zich ontwikkeld tot een goede ingenieur. Een nieuwe poging zou komen en de 

kabel zou in hetzelfde jaar klaar zijn. 

 

De kabel was niet gevoelig genoeg en Thomson wilde hiervoor zijn spiegelgalvanometer 

gebruiken. Whitehouse bleef echter bij zijn standpunt en wilde het probleem oplossen door 

de spanning te verhogen. Boontje komt om zijn loontje: de kabel werd opgeblazen door een 

spanning van 2000 V. Whitehouse werd ontslagen. In 1865 werd Thomson leider van een 

nieuwe poging. Door zijn uitvindingen zou de kabel in 1866 succesvol klaar zijn. 

 

 
Afb. 3. Kaart met de locatie van de Trans-Atlantische telegraafkabel 

Naast de in dit hoofdstuk genoemde natuurkundige verschijnselen en uitvindingen, zijn er 

nog meer naar Thomson genoemd (vaak met de aanduiding Kelvin). Een voorbeeld hiervan is 

de Kelvindruppelaar, die in het volgende hoofdstuk wordt behandeld. 

  



8 | De Kelvindruppelaar 
 

De Kelvindruppelaar 

Statische elektriciteit 
Statische elektriciteit kent iedereen wel, zonder twijfel, zelfs als je niet weet wat het 

inhoudt. Van haar dat omhoog gaat staan tot pijnlijke schokken. In het dagelijks leven 

merken we het vaak genoeg. Je trekt bijvoorbeeld een wollen trui uit en je haren gaan 

overeind staan of je pakt na het autorijden het portier vast. In beide gevallen vindt er 

elektrische ontlading plaats. Bij de trui merk je dat door het knetteren en bij het autoportier 

merk je dat door een kleine schok die je krijgt. Hoe ontstaat statische elektriciteit eigenlijk? 

 

In het dagelijks leven ontstaat statische elektriciteit door het langs elkaar wrijven van twee 

verschillende stoffen. Als de ene stof makkelijk elektronen loslaat en de andere stof ze 

makkelijk opneemt, krijg je op beide stoffen een lading. Denk maar aan een ballon die door 

je haren wordt gewreven. De ballon zal positief geladen worden, omdat deze gemakkelijk 

elektronen verliest. 

 

Sommige stoffen houden het teveel aan elektronen bij zich. Die noemen we isolatoren. 

Stoffen die de lading daarentegen gemakkelijk door de hele stof laten gaan noemen we 

geleiders. Metalen zijn bijvoorbeeld hele goede geleiders. Als je bijvoorbeeld statisch 

geladen bent door de wrijving tussen je schoenzolen en de vloer, kan je de elektrische lading 

die zich heeft opgebouwd niet altijd kwijt. Als je dan een metalen deurknop vastpakt, voel je 

de ontlading door middel van een schok. Deze schok is niet gevaarlijk, omdat er maar weinig 

lading overspringt. De spanning is wel hoog, maar de stroom is miniem. 

 

Kort gezegd verstaan we onder statische elektriciteit elektriciteit, waarbij geen stroom loopt, 

maar door de ongelijke verhouding tussen elektronen en protonen wel een hoge spanning is. 

 

Er zijn vier wijzes waarop statische elektriciteit wordt opgewekt: 

 

1. Wrijving 

2. Druk 

3. Temperatuurstijging 

4. Ladingsscheiding door influentie 

 

In het dagelijks leven is de oorzaak van statische elektriciteit meestal wrijving. Bij de 

Kelvindruppelaar vindt er echter ladingsscheiding door influentie plaats. Wat houdt 

influentie dan precies in? 
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Influentie 
Wanneer je bijvoorbeeld een positief geladen voorwerp bij een neutraal stuk metaal houdt, 

treedt er een ladingsverschuiving op. De tegengestelde ladingen trekken elkaar aan en de 

overeenkomstige ladingen stoten elkaar af. Dit proces heet influentie (van het Latijnse 

‘influere’, instromen of binnenvloeien), ook wel elektrostatische inductie genoemd. In dit 

geval worden dan de negatief geladen deeltjes, de elektronen, aangetrokken en de positief 

geladen deeltjes, de protonen, afgestoten. De positief geladen atoomresten in een 

metaalrooster liggen echter regelmatig gerangschikt en vast, dus die blijven op hun plek. De 

vrije valentie elektronen (losgebonden elektronen van de buitenste schil) kunnen 

daarentegen vrij door het metaal bewegen en worden dus richting het positief geladen 

voorwerp getrokken. 

 

Dit voorbeeld heb ik in afbeelding 4 schematisch geconstrueerd. In metaal zijn de positieve 

en negatieve ladingen zo verdeeld dat het metaal over het geheel gezien neutraal is. Dit is in 

de afbeelding te zien als situatie 1. Wanneer er een geladen voorwerp, in dit geval positief, 

naast het stuk metaal wordt gehouden, zal deze situatie veranderen. De vrije valentie 

elektronen worden aangetrokken door het (positief geladen) voorwerp en verschuiven 

richting het voorwerp (naar rechts). Het resultaat hiervan is in situatie 2 te zien. 

 

 

Afb. 4. Influentie 

Door de verplaatsing van de vrije valentie elektronen heeft het linkergedeelte van het 

metaal dus een positieve lading gekregen en het rechtergedeelte een negatieve lading. 

 

Influentie in water is een ander verhaal. Omdat water positieve en negatieve ionen bevat, is 

er lading aanwezig. Evenals bij metaal is deze lading in balans en is deze dus neutraal. Stel 

dat je een kraantje hebt, gevuld met water. Dat water druppelt in een opvangbak. Bij het 

punt waar de druppels het kraantje verlaten, wordt dan een geladen voorwerp gehouden. 

Dit heb ik in afbeelding 5 schematisch geconstrueerd. 
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In een metaalrooster kunnen alleen de vrije valentie 

elektronen vrij door het metaal bewegen. Bij water is 

dit niet het geval. De deeltjes ‘zweven’ los door 

elkaar. Omdat de deeltjes zich niet in een vast 

rooster bevinden, kunnen de positieve en negatieve 

deeltjes (ionen) juist goed bewegen in de vloeistof. 

Onder invloed van een geladen voorwerp kunnen de 

deeltjes zich dan verder weg of, afhangend van de 

lading, naar het voorwerp toe bewegen. 

 

In de praktijk kan je influentie in water waarnemen 

door bijvoorbeeld een gewreven kunststof staaf bij 

een straal water te houden. De staaf, die door het 

wrijven positief geladen is (de staaf staat gemakkelijk 

elektronen af bij het wrijven), zal de waterstraal naar 

zich toe laten buigen. Door het positief elektrisch 

veld rond de staaf zullen de positieve deeltjes van de 

waterstraal namelijk afgestoten worden en de 

negatieve deeltjes aangetrokken worden. Na deze 

ladingsscheiding bevinden de negatieve deeltjes zich 

dichter bij de staaf dan de positieve deeltjes. Door 

de kortere afstand van de negatieve deeltjes ten 

opzichte van de positieve deeltjes wint de 

aantrekking van de negatieve deeltjes en buigt de 

waterstraal naar de staaf toe. 

 

Door middel van influentie kan je dus ladingen uit elkaar ‘trekken’. Van het hierboven 

beschreven proces maakt de Kelvindruppelaar handig gebruik. Door een geladen voorwerp 

bij het uiteinde van een kraantje te houden worden alle gelijkgeladen ionen afgestoten, 

terwijl de tegengesteld geladen ionen worden aangetrokken. Het water aan het uiteinde van 

het kraantje wordt dus tegengesteld geladen (in de afbeelding: negatief) aan het geladen 

voorwerp (in de afbeelding: positief). Het water dat naar beneden druppelt is dus ook 

negatief en de opvangbak zal dan ook negatief geladen worden. 

  

Afb. 5. Influentie in water 
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Doorslagspanning 
Als twee tegengestelde ladingen dichtbij elkaar gebracht worden, kan er een verplaatsing 

van elektriciteit door middel van een elektronenstroom door de lucht plaatsvinden. Dit is te 

zien als een vonk. Om zo’n vonk te laten ontstaan, moet de spanning tussen de twee punten 

hoger worden dan de zogenoemde doorslagspanning (in dit geval van de lucht). De spanning 

slaat als het ware door de lucht heen: geleiding wordt geforceerd. De spanning is dan hoog 

genoeg om de atomen in de lucht te laten ioniseren. Een geïoniseerde stof kan elektriciteit 

wel geleiden en daarom kan de elektronenstroom plaatsvinden. De doorslagspanning van de 

lucht is 3,0 106 Volt per meter. Dit betekent dus dat er drie miljoen Volt nodig is om een 

vonk te laten ontstaan tussen twee punten die een meter van elkaar verwijderd zijn! 

 

Bij de Kelvindruppelaar is er ook sprake van een doorslagspanning. De positieve en negatieve 

ladingen zullen net zolang opgebouwd worden, totdat de doorslagspanning van lucht wordt 

bereikt. Hoe lang het duurt voor er een vonk komt, is dus o.a. afhankelijk van de afstand 

tussen de twee ontladingspunten. Hier kunnen dus berekeningen mee worden uitgevoerd. 

Als er namelijk een vonk over een centimeter afstand heeft plaatsgevonden, weet je dat er 

3,0 104 Volt is opgebouwd door de Kelvindruppelaar. 

 

Werking van de Kelvindruppelaar 
De Kelvindruppelaar gebruikt het principe van ladingsscheiding door influentie van water. In 

afbeelding 6 heb ik schematisch een Kelvindruppelaar geconstrueerd en daarmee zal ik 

uitleggen hoe deze in staat is om hoge spanningen op te bouwen. 

 

 
  

Afb. 6. De werking van de Kelvindruppelaar (schematisch): 



12 | De Kelvindruppelaar 
 

De Kelvindruppelaar bestaat uit een waterreservoir met twee kraantjes of twee afzonderlijke 

kraantjes die met elkaar zijn verbonden. Het water in het ene kraantje moet hoe dan ook 

verbonden zijn met het water in het andere kraantje, zodat lading uitgewisseld kan worden. 

Tijdens het druppelen zal er namelijk een ladingsverschil ontstaan en daarom is het 

belangrijk dat het water in de kraantjes elektrisch neutraal is. Anders krijg je tegenwerkende 

ladingen. 

 

Verder bestaat de Kelvindruppelaar uit twee geleidende ringen (A en B) en twee geleidende 

opvangbakken (C en D). Uit de kraantjes druppelt water. De druppels vallen door de ringen 

in de opvangbakken eronder. De linkerring is verbonden met de rechterbak en de 

rechterring is verbonden met de linkerbak. En dit is het mooie van de Kelvindruppelaar. 

 

De ringen A en B liggen precies onder het uiteinde van de kraantjes, zodat de elektrische 

velden van de ringen de waterdruppels goed genoeg beïnvloeden. Het ladingsverschil zal bij 

het druppelen spontaan ontstaan. Water bestaat uit grote hoeveelheden positieve en 

negatieve ionen, die in balans zijn. Door invloeden van buitenaf zijn er constant kleine 

verstoringen in dit ladingsevenwicht. Er zou dus een druppel naar beneden kunnen vallen 

waar meer negatieve ionen in zitten dan positieve, of omgekeerd natuurlijk. 

 

Als voorbeeld kan je het proces van het begin af aan volgen. Laten we ervan uit gaan dat er 

een iets negatief geladen druppel uit kraantje E valt. Als deze in opvangbak D terecht komt, 

zal deze ook een beetje negatief geladen worden. Als gevolg hiervan wordt ring B ook een 

beetje negatief geladen, omdat deze geleidend is verbonden met bak D. Nu zal er een iets 

positief geladen druppel uit kraan F vallen. De negatief geladen ring B heeft namelijk een 

influentiërende werking op het water in kraan F en daardoor worden er positieve ionen naar 

het uiteinde van de kraan getrokken. Deze positief geladen druppels komen op hun beurt in 

bak C. Hierdoor zorgt bak C ervoor dat ring A ook positief geladen wordt. Nu komen er 

druppels uit kraan E die nóg negatiever zijn. Hoe sterker het elektrisch veld van de ringen, 

des te harder de tegengesteld geladen ionen namelijk worden aangetrokken. Op deze 

manier wordt er een spanningsverschil opgebouwd. De beschreven cyclus begint opnieuw; 

het proces wordt beïnvloed door zijn eigen resultaat en het wordt daardoor telkens 

versterkt. Een klein ladingsverschil resulteert via positieve terugkoppeling in een groot 

ladingsverschil. Als het opgebouwde ladingsverschil de doorslagspanning van lucht heeft 

bereikt, die nodig is om een elektronenstroom tussen de twee verbindingsdraden bij G te 

laten plaatsvinden, is dit te zien als een vonk. Hierna is de opstelling overal zo goed als 

ontladen en is het geheel dus weer neutraal. Het opbouwen van een ladingsverschil kan 

opnieuw beginnen. 
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Eigen onderzoek 

Inleiding 
Na de theorie te hebben bestudeerd en de nodige materialen te hebben verkregen, kon ik 

aan mijn eigen onderzoek beginnen. Zoals ik in het voorwoord heb verteld, was mijn doel 

een succesvolle Kelvindruppelaar te maken, zodat ik daarmee kon onderzoeken onder welke 

omstandigheden hij het beste werkt. Dit is me gelukt! Hieronder zijn mijn onderzoeksvragen 

bij mijn eigen onderzoek en mijn hypotheses daarop te vinden. 

 

Onderzoeksvragen 

In hoeverre is de Kelvindruppelaar afhankelijk van: 

1. de relatieve luchtvochtigheid? 

2. de absolute luchtvochtigheid? 

3. de druppelsnelheid? 

4. de hoogte van de kraantjes t.o.v. de ringen? 

5. het aantal ionen in het water? 

6. de hoeveelheid kosmische straling? 

 

Hypotheses 

Mijn hypotheses (stellingen waarvan nog bewezen moet worden dat ze juist zijn) bij deze 

onderzoeksvragen zijn: 

 

1. De relatieve luchtvochtigheid geeft aan hoeveel waterdamp zich ten opzichte van de 

maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten bevindt bij een 

bepaalde temperatuur. Naarmate de temperatuur stijgt, stijgt ook de maximale 

hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten en daalt daarmee de relatieve 

luchtvochtigheid. De hoeveelheid waterdamp zelf blijft dan gelijk. 

 

De Kelvindruppelaar mag tijdens het opbouwen van de lading nergens ‘lekken’. De 

opstelling moet dan ook goed geïsoleerd zijn. Daarnaast is er natuurlijk ook lucht 

rondom de opstelling. Over het algemeen is de lucht een zeer goede isolator, maar 

door een toename van vocht of vervuiling kan de isolatieweerstand dalen, waardoor 

de zogenoemde lekstroom stijgt. De lekstroom is de elektrische stroom die een 

isolatiemateriaal onder spanning doorlaat. Bij een grote hoeveelheid vocht in de 

lucht stijgt de lekstroom dus en lekt er meer lading bij de Kelvindruppelaar weg. 

Daarom denk ik dat de Kelvindruppelaar minder goed werkt bij een hoge 

luchtvochtigheid dan bij een lage, omdat de lekstroom dan groter is. Ik denk echter 

niet dat de relatieve luchtvochtigheid uitmaakt. De hoeveelheid waterdamp 

waardoor de lading kan weglekken blijft hetzelfde. Alleen de maximale hoeveelheid 

die de lucht kan bevatten verandert. 
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2. De absolute luchtvochtigheid is de hoeveelheid waterdamp die de lucht bevat, 

uitgedrukt in gram water per kubieke meter lucht. Het is in feite de dichtheid van 

waterdamp in lucht. 

 

Ik denk dat de Kelvindruppelaar afhankelijk is van de luchtvochtigheid, maar alleen 

van de absolute luchtvochtigheid. Bij een hoge absolute luchtvochtigheid bevindt zich 

veel waterdamp in de lucht en zal de lekstroom dus groter zijn dan bij een lage 

absolute luchtvochtigheid. 

 

 Aan de hand van een voorbeeld wil ik uitleggen waarom de Kelvindruppelaar nou wel 

 van de absolute, maar niet van de relatieve luchtvochtigheid afhangt: 

  

Stel dat het 10 °C is en je hebt een absolute luchtvochtigheid van 4,78 g/m3. De 

maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht bij deze temperatuur kan bevatten is 

op te zoeken: 9,56 g/m3. De relatieve luchtvochtigheid is dus 50%. Een andere keer is 

het 20 °C en heb je een absolute luchtvochtigheid van 8,79 g/m3. De maximale 

absolute luchtvochtigheid is nu 17,57 g/m3. Ook hier bedraagt de relatieve 

luchtvochtigheid 50%. Er bevindt zich nu echter bijna twee keer zo veel waterdamp in 

de lucht als bij het eerste voorbeeldje, terwijl de relatieve luchtvochtigheid hetzelfde 

is. Daarom denk ik dat de werking van de Kelvindruppelaar afhangt van de 

hoeveelheid waterdamp waardoor de lading kan weglekken (de absolute 

luchtvochtigheid) en niet afhangt van de hoeveelheid waterdamp in de lucht ten 

opzichte van de maximale hoeveelheid (de relatieve luchtvochtigheid). 

 

3. De druppelsnelheid heeft denk ik ook een invloed op de werking van de 

Kelvindruppelaar. Ik denk dat influentie in water het best wordt uitgevoerd bij een 

lage druppelsnelheid. Stel dat er  in het begin een iets negatief geladen druppel uit 

een kraantje valt, dan heeft die lading de tijd om zich te verspreiden over de 

geleiders (bak, verbindingsdraad en ring) en kan de negatief geladen ring beginnen 

met het influentiëren van het water in het kraantje erboven. Ondanks dat de 

influentie in het begin beter zal werken, zal de spanning wel erg langzaam worden 

opgebouwd. Het zal dan erg lang duren voordat er een vonk komt. 

 

Bij een waterstraal is de druppelsnelheid zeer hoog en ik denk dat het water dan zo 

snel valt, dat het vanwege de korte tijd moeilijker wordt om in het begin een 

ladingsverschil te laten ontstaan. Als het ladingsverschil eenmaal is ontstaan en de 

influentie van water in werking is gezet, zal de spanning echter onwijs snel worden 

opgebouwd en zal er snel een vonk komen. 
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Ik denk dat het het beste is om het ertussenin te houden. Bij een druppelsnelheid van 

ongeveer vier per seconde heeft het kleine ladingsverschil in het begin genoeg tijd 

om op gang te komen en zal de spanning ook vrij snel worden opgebouwd. 

 

4. Ik denk dat de Kelvindruppelaar ook afhangt van de hoogte van de kraantjes ten 

opzichte van de ringen eronder. Naarmate het ladingsverschil tijdens het druppelen 

groter wordt, worden de elektrische velden van de ringen ook groter en ‘trekken’ die 

harder aan de ionen in het water in de kraantjes. In het begin is er echter een klein 

ladingsverschil, dus de elektrische velden van de ringen zijn ook klein. Ik denk dat de 

kraantjes zodanig moeten worden bevestigd dat de punten waar de druppels de 

kraantjes verlaten aan het begin van de ringen zitten. Als de kraantjes zich te hoog 

bevinden, zal het moeilijk worden om in het begin een ladingsverschil op te bouwen, 

omdat de elektrische velden niet sterk genoeg zijn om aan de ionen te trekken die 

relatief ver weg zijn. 

 

Waarom zou je de kraantjes dan niet ín de ringen laten plaatsvinden? De ringen 

zullen dan wel tegengesteld ionen aantrekken, maar ze zullen tegelijkertijd de 

gelijkgeladen ionen afstoten. De gelijkgeladen ionen worden dan van de ringen 

afgestoten. Dit kan naar boven of naar beneden zijn. De voorkeur zal dan naar 

beneden liggen, omdat het water ook zwaartekracht ondervindt. Daarnaast zullen er 

ook tegengesteld geladen ionen naar beneden vallen en zo bouw je natuurlijk geen 

lading op. 

 

5. De ringen trekken aan geladen deeltjes in het water, de ionen. Daarom denk ik dat de 

Kelvindruppelaar ook afhankelijk is van het water dat je gebruikt. Gedemineraliseerd 

water bevat uitsluitend water (H2O) en dus geen ionen en zal daarom ook geen 

spanning kunnen opbouwen. Kraanwater bevat naast water ook mineralen en 

metalen, zoals natrium en ijzer. Deze mineralen en metalen zijn geladen en dat is 

precies wat de Kelvindruppelaar nodig heeft: ionen om het ladingsverschil te creëren.  

 

Waarom zou je dan geen zoutoplossing gebruiken? Daar zitten immers veel ionen in. 

Het lijkt me logisch dat de Kelvindruppelaar beter zal gaan werken, wanneer er meer 

ionen zijn. Ik ben er echter niet zeker van en daarom vind ik  het leuk om dit ook te 

gaan onderzoeken. 

 

6. Kosmische straling is de benaming voor hoogenergetische straling die ons bereikt 

vanuit de kosmos, oftewel vanuit de ruimte. In kosmische straling bevinden zich 

geladen deeltjes, zoals protonen en heliumkernen. Omdat er geladen deeltjes zijn, 

kunnen die de Kelvindruppelaar in het begin denk ik helpen door een ladingsverschil 

te creëren (als een kosmisch deeltje bijvoorbeeld een ring raakt), maar de lading kan 

bij een hogere kosmische straling ook steeds gemakkelijker weglekken. 
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Materiaal en methode 
 In deze paragraaf zal ik op chronologische wijze vertellen hoe ik mijn Kelvindruppelaar heb 

gemaakt. Voor het bouwen van een Kelvindruppelaar heb je de volgende materialen nodig: 

 

 een geïsoleerd statief 

 twee geleidende blikjes zonder bodem (ringen) 

 twee geleidende blikjes met bodem (opvangbakken) 

 een waterreservoir met in de bodem twee kraantjes (of twee losse reservoirs met 

kraantjes die geleidend met elkaar verbonden zijn) 

 een lang stuk stevige, geleidende draad 

 

Op school was er al eens een Kelvindruppelaar gebouwd en een aantal onderdelen daarvan 

was nog te vinden bij de sectie biologie. Die onderdelen mocht ik gebruiken voor mijn 

Kelvindruppelaar. Dat waren twee kunststof statieven, twee glazen kraantjes, twee 

geleidende ringen en twee geleidende opvangbakken. Toen ik daarnaast zelf nog wat stevig 

koperdraad had verkregen, kon ik aan het bouwen beginnen. Eenmaal begonnen in het 

kabinet van de sectie natuurkunde, liep ik tegen een aantal problemen aan: 

 

 De statieven bleven niet staan. 

 De kraantjes kwamen niet precies boven de ringen uit, waardoor de druppels niet 

door het midden van de ringen zouden gaan. 

 Hoe kon ik de verbindingen met koperdraad gaan maken? Ze zouden natuurlijk ook 

vast aan de ringen en de opvangbakken moeten komen. 

 Ik had geen isolatiemateriaal ter beschikking. De onderkant van de statieven 

bestonden uit hout. Het gebruik van hout moet echter worden vermeden. Hout is 

namelijk een goede geleider ten opzichte van kunststof, omdat het bij een vochtige 

lucht gemakkelijk water opneemt. Ook had ik geen isolatiemateriaal voor onder de 

opvangbakken. 

 

De onderdelen die ik had gekregen lagen al lange tijd op een kast en daarom waren de 

onderdelen stoffig en vies. De Kelvindruppelaar is enorm afhankelijk van een goede isolatie 

en daarom is het belangrijk dat alle onderdelen goed schoongemaakt zijn. Ik heb ze toen dan 

ook grondig schoongemaakt. Hierna ging ik naar het technieklokaal om twee lange bouten 

met bijbehorende moeren te vinden. De kraantjes moesten namelijk verder van de statieven 

af komen te staan om de druppels door het midden van de ringen te laten vallen. De bouten 

die ik ter beschikking had waren te kort en daarom had ik dus langere bouten nodig. Bij het 

technieklokaal hadden ze deze helaas niet in de maat die ik zocht. 

 

Er was nog veel te doen om een goede opstelling te maken en de herfstvakantie zat eraan te 

komen. Daarom heb ik alle onderdelen mee naar huis genomen, zodat ik thuis aan de 

opstelling kon gaan werken. 
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In de herfstvakantie ben ik eerst naar een bouwmarkt geweest om de twee bouten en 

moeren die ik nodig had te kopen. Die heb ik toen precies in de maat die ik nodig had 

gevonden. Nu begon ik thuis op zolder aan mijn opstelling. De statieven zette ik met 

lijmtangen vast aan een tafel. Overigens wist ik toen nog niet dat je hout beter niet als 

isolatiemateriaal kan gebruiken. Als isolatiemateriaal voor onder de opvangbakken gebruikte 

ik kurken onderzettertjes van ongeveer drie centimeter dikte. Kurk heeft een soortelijke 

weerstand van ongeveer 108 Ωm. Hoe hoger de soortelijke weerstand, des te hoger de 

elektrische isolatie. De soortelijke weerstand van kurk leek mij vrij hoog en kurk leek me 

daarom een prima isolator om te gebruiken. Boven de opvangbakken bevestigde ik de ringen 

aan de statieven. Daarboven moesten de kraantjes komen te hangen. Na wat afmeten en 

rommelen met de bouten en moeren is het me gelukt om de kraantjes precies boven het 

midden van de ringen te laten hangen. De kraantjes verbond ik met elkaar met wat 

koperdraad. Dan kwam nu het moeilijke gedeelte, namelijk het bevestigen van de 

koperdraden tussen de ringen en de opvangbakken. Hoe kon ik dit nou het beste gaan doen? 

 

Ik kon zoals in afbeelding 6 (op pagina 11) twee koperdraden kruislings laten lopen en de 

ontladingsplek ook daar laten plaatsvinden door de koperdraden op een zeer kleine afstand 

te houden. Het zou dan sowieso moeilijk worden om die kleine afstand gelijk te houden, 

omdat de statieven niet al te stabiel waren en dus een beetje schommelden. Hierdoor 

zouden de koperdraden elkaar al vóór de doorslagspanning zou zijn bereikt hebben geraakt 

en zou de opstelling dus voortijdig zijn ontladen. Ook was er de vraag hoe ik de koperdraden 

dan aan de opvangbakken en de ringen moest bevestigen. Solderen kon ik thuis namelijk 

niet. Dit plan viel dus af. 

 

Ik overwoog ook om een speld aan elke verbindingsdraad vast te maken op de plek van 

ontlading, maar dat zou ook lastig worden. Ook zou ik dan weer het probleem krijgen dat ik 

thuis niet kon solderen. Toen stelde ik een nieuw plan op. Op elke ring en bak zat een kleine, 

ronde opening. Ik vouwde de koperdraden aan de uiteinden dubbel, zodat ik ze in die 

openingen kon proppen zonder dat ze eruit zouden vallen. Wat deed ik dan met het 

ontladingspunt? Op het internet heb ik wat filmpjes bekeken en ik zag vaak dat men voor het 

ontladingspunt nieuwe koperdraden gebruikte, dus op een andere plek. Daar had ik nog niet 

aan gedacht. Ik heb toen aan elke ring een koperdraad bevestigd, vastgemaakt met 

krokodillenbekjes. De uiteinden van die koperdraden zette ik dicht bij elkaar en toen was 

mijn opstelling klaar! 

 

Nu kon ik gaan druppelen in de hoop dat mijn Kelvindruppelaar het zou doen. Op het 

internet las ik echter dat het zelden voorkomt dat hij het in één keer doet; er is altijd wel iets 

dat verbeterd kan worden. Bij mij was dat helaas ook zo. Ik liet ongeveer drie druppels per 

seconde vallen, maar na een kwartier gebeurde er nog niks. Ook niet als ik de afstand tussen 

de koperdraden kleiner maakte en ook niet als ik opnieuw begon en een beginlading aan een 

ring gaf door bijvoorbeeld een kam over een theedoek te wrijven. Wat ging er dan fout?  



18 | De Kelvindruppelaar 
 

Was het te vochtig op een zolder waar altijd gestreken wordt? Was de opstelling niet goed 

genoeg geïsoleerd? Dit kon ik niet weten; ik had immers geen elektroscoop thuis. 

 

Met een elektroscoop kan je elektrische lading meten of 

aantonen. Het bestaat meestal uit twee bladen die geleiden. 

De bladen zijn weer verbonden met andere geleiders. Als 

een geladen voorwerp vlakbij de elektroscoop wordt 

gebracht, zal de lading in de elektroscoop zich verplaatsen. 

Door influentie zal de lading die tegengesteld aan het 

voorwerp is zich richting het voorwerp verplaatsen, terwijl 

de andere lading wordt afgestoten, richting de bladen. De 

lading die moet worden aangetoond vloeit dus langs de 

geleiders naar de bladen toe. Omdat de bladen dan 

gelijkgeladen zijn, stoten ze elkaar af. Er moet natuurlijk ook 

een tegenwerkende kracht zijn om de bladen enigszins te 

remmen, meestal de zwaartekracht, of omdat de bladen zelf 

als veer werken. Hoe groter de lading, des te harder de bladen elkaar afstoten en des te 

verder komen ze uit elkaar te staan. Op een schaal is het mogelijk om de lading af te lezen. 

 

Na de herfstvakantie heb ik de onderdelen naar school gebracht en ging ik daar opnieuw 

bouwen. Omdat ik vreesde dat het isolatiemateriaal mede een oorzaak was dat mijn 

Kelvindruppelaar niet werkte, moest ik iets anders zien te vinden. Karton isoleerde volgens 

mij wel goed en met plakband plakte ik een laag karton onder mijn statieven vast. Zo 

stonden de statieven ook meteen stevig. Ik kon nu niet mijn lijmtangen gebruiken, omdat ik 

mijn opstelling op school niet aan de rand van een tafel bouwde. Ik heb toen twee redelijk 

zware, ijzeren statieven aan de achter kant van de kunststof statieven gezet, zodat ze niet 

omvielen. De kruislings verbonden koperdraden 

verving ik door stroomdraden die precies in de ronde 

openingen pasten. Mijn opstelling was af en ik ging 

druppelen. Weer had ik geen resultaat! Hoe zou het 

toch komen? 

 

Een aantal dagen later kreeg ik te horen dat we 

elektroscopen op school hadden, zelfs eentje waar 

een schaal op stond. Gelukkig, ik kon eindelijk zien of 

er überhaupt een lading werd opgebouwd en of die 

zich ontwikkelde. Het antwoord was helaas nee. Ook 

al gaven we een ring een beginlading, dan steeg de 

elektroscoop wel een beetje, maar ontlaadde die 

zichzelf weer. De elektroscoop toonde dus een lek 

aan, maar waar zat dat lek? 

Afb. 7. Elektroscoop (schematisch) 

Afb. 8. Elektroscoop met schaal 
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De lekstroom kwam waarschijnlijk doordat de opstelling ergens niet goed genoeg was 

geïsoleerd. Ik heb toen het bedrijf ODV Rubber en Kunststoffen gebeld om te vragen of ze 

geschikte isolatiematerialen hadden. Ze handelden immers in vele soorten rubber en 

kunststoffen, die naar mijn idee goed isoleren. De medewerker die ik aan de lijn had hield 

echter voet bij stuk en zei dat hij me niet kon helpen, omdat zijn materialen niet goed 

zouden isoleren. 

 

Toen ben ik naar bouwmarkten gegaan om te kijken of ze daar iets hadden. Vreemd genoeg 

hadden ze daar niets anders dan isolatietape. Toen heb ik het maar bij de tape gehouden, 

die ik uiteindelijk niet eens heb gebruikt. Vervolgens ben ik naar mijn werk (Ranzijn) gegaan 

om te kijken of er nog piepschuim lag dat toch weggegooid zou worden. Gelukkig kon ik nog 

een paar stukken vinden. Piepschuim (geëxpandeerd polystyreen) isoleert goed; het heeft 

een soortelijke weerstand van >1014 Ωm. Daarna ben ik naar school gegaan en heb ik de 

stukken piepschuim onder de kunststof statieven, onder de opvangbakken en voor de 

zekerheid ook onder de ijzeren statieven gezet. Ik zette toen een beginlading op de 

opstelling en deze keer bleef de lading behouden! Er lekte helemaal niets meer weg. 

 

Nadat ik de opstelling weer had schoongemaakt, begon ik opnieuw met druppelen. Omdat ik 

bij het druppelen geen resultaat kreeg, bracht ik een beginlading van 1 kV aan met een 

gewreven PVC buis – kennelijk had ik geen geduld, want de dagen daarop deed hij het wel 

zonder beginlading. De elektroscoop begon langzaam te stijgen. Uiteindelijk kreeg ik vijf 

mooie, blauwe vonken te zien! Opvallend 

was dat de ene vonk al na vier minuten 

kwam en de andere pas na twaalf minuten. 

Als er een vonk te zien was, betekende dit 

dus dat de opstelling zichzelf ontlaadde door 

een elektronenstroom van de negatieve naar 

de positieve kant. Er bleef na de ontlading 

echter altijd een beetje lading aanwezig, wat 

op de elektroscoop te zien was. Daardoor 

begon de Kelvindruppelaar na een vonk 

meteen weer met het opbouwen van een 

lading. Er moest niet meer worden 

gedruppeld totdat een geladen deeltje het 

proces toevallig zou beginnen. Toen de 

opvangbakken vol waren, stopte ik ermee. Ik 

kon tijdens het druppelen trouwens gewoon 

water bijvullen: er veranderde toen niets aan 

de lading. Nu kon ik eindelijk aan mijn 

onderzoeken beginnen! In afbeelding 9 is 

mijn Kelvindruppelaar met elektroscoop te zien. 

Afb. 9. Mijn Kelvindruppelaar (vooraanzicht) 
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Resultaten 
 Toen mijn Kelvindruppelaar succesvol vonken genereerde, kon ik beginnen met mijn 

onderzoeken. In de inleiding van dit hoofdstuk heb ik zes onderzoeksvragen opgesteld. Deze 

vragen heb ik geprobeerd te beantwoorden en ik heb mijn hypotheses getoetst door de 

Kelvindruppelaar onder verschillende omstandigheden te laten druppelen. De resultaten 

zullen dan uitwijzen onder welke omstandigheden hij het beste werkt. Tijdens mijn 

onderzoeken gebruikte ik overigens geen beginlading en daarom is de tijd van de eerste 

vonk altijd wat langer. Daar begint het hele proces nou eenmaal. 

 

Luchtvochtigheid 

Als eerst vroeg ik me af in hoeverre de luchtvochtigheid de werking van de Kelvindruppelaar 

beïnvloedt. De luchtvochtigheid kunnen we scheiden in relatief en absoluut, zoals ik in mijn 

hypotheses al heb uitgelegd. In het kort kunnen we deze begrippen als volgt definiëren: 

 

Relatieve luchtvochtigheid (RLV): deze geeft aan hoeveel waterdamp zich ten opzichte van 

de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten bevindt bij een bepaalde 

temperatuur. Warmere lucht kan meer vocht bevatten. 

 

Absolute luchtvochtigheid (ALV): deze geeft de hoeveelheid waterdamp in de lucht aan, 

uitgedrukt in gram water per kubieke meter lucht. 

 

Ik ben begonnen met een blancoproef; dat is een proef waarbij ik geen enkele 

omstandigheid verander. Eigenlijk is dit dus een proef bij ‘normale’ lucht. Daarna testte ik de 

Kelvindruppelaar bij droge lucht. Er was namelijk een soort kachel beschikbaar, waar ik mijn 

opstelling op neerzette, zodat de lucht eromheen warm en droog werd. Warme lucht kan 

meer vocht vasthouden, dus de relatieve luchtvochtigheid daalde. Na deze proef restte er 

nog één omstandigheid: vochtige lucht. Het was eind november en de winter was al 

begonnen. De lucht is tijdens winterdagen niet zo vochtig. Ik wilde lucht extra vochtig maken 

door een waterkoker water te laten koken en de waterdamp die ervan af kwam bij mijn 

opstelling te houden. De temperatuur steeg niet heel hard: slechts enkele graden Celsius. De 

relatieve- en absolute luchtvochtigheid stegen hierdoor beide. In tabel 1 en diagram 1 zijn de 

resultaten van deze drie proeven te vinden. Ik heb de proeven trouwens op drie 

verschillende dagen uitgevoerd, omdat zo’n proef vrij lang duurde en ik niet genoeg tijd had. 

 

Op internet heb ik overigens een tabel gevonden met waarden van de maximale absolute 

luchtvochtigheid bij verschillende temperaturen. Als ik de temperatuur en de relatieve 

luchtvochtigheid kon aflezen, zou ik de absolute luchtvochtigheid daarmee kunnen 

berekenen. Op school hadden we gelukkig een hygrometer met ingebouwde thermometer. 

Met een hygrometer kon ik de relatieve luchtvochtigheid aflezen. Een paardenhaar onder 

spanning werd gebruikt in de hygrometer. Naarmate de luchtvochtigheid toeneemt, neemt 

de haar meer water op en wordt hij langer. De hygrometer is hierop ingesteld. 
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Omstandigheden Aantal vonken Tijd (in minuten:seconden) 

Blanco 1 5:24 
Temperatuur:  23,1 °C 2 2:06 
RLV:  51,5 % 3 2:09 
ALV:  10,8 g/m3 4 2:03 
Afstand tussen koperdraden:  2 mm 5 1:58 
Ontlading door vonken bij:   3,25 kV 6 2:06 

  7 2:05 
  8 2:06 

  9 2:02 

Droge lucht 1 5:44 
Temperatuur:  36,1 °C 2 1:57 
RLV:  35,5% 3 5:54* 
ALV:  15,0 g/m3 4 1:29 
Afstand tussen koperdraden:  2-3 mm 5 2:00** 
Ontlading door vonken bij:   3,75 kV 6 1:26 

  7 1:28 
  8 1:18 
  9 1:13 
  10 1:15 
  11 1:13 

Vochtige lucht 1 4:14 
Temperatuur:  24,2 °C 2 1:42 
RLV:  65,0% 3 1:49 
ALV:  14,3 g/m3 4 1:48 
Afstand tussen koperdraden:  2,5 mm 5 1:36 
Ontlading door vonken bij:   3,50 kV 6 1:32 

  7 1:33 
  8 1:33 
  9 1:56 

Tabel 1. Mijn resultaten bij de blancoproef, droge lucht en vochtige lucht. 

 
Diagram 1. Zie de staven per groep van links naar rechts. De eerste staaf geeft de eerste vonk aan, de tweede 

staaf de tweede vonk, etc. Op de y-as is de tijd (in minuten:seconden) af te lezen.*** 

0:00

0:14

0:28

0:43

0:57

1:12

1:26

1:40

1:55

2:09

2:24

1. Blanco 2. Droge lucht 3. Vochtige lucht Gemiddelden (1,2,3)
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* = Bij de proef met droge lucht gebeurde er iets opmerkelijks. Op het moment dat de 

elektroscoop bijna een lading van 3,75 kV aangaf (bij die lading vond er steeds een vonk 

plaats), daalde de wijzer van de elektroscoop naar ongeveer 2,5 kV. Daarna bouwde de 

lading zich weer op, maar bij 3,75 kV daalde de lading weer naar 2,5 kV. Dit gebeurde maar 

liefst zestien keer! 

 

** = Hier gebeurde hetzelfde als bij ‘*’, maar nu daalde de lading slechts twee keer. 

 

*** = In de diagrammen die ik maak laat ik de eerste vonk niet zien. Omdat de tijd van de 

eerste vonk altijd langer is (het eerste ladingsverschil berust op toeval), verstoort dit  het 

diagram. De rest van de staven worden dan kleiner en je kan de tijden dan moeilijker 

aflezen. Het diagram wordt dan minder mooi. 

 

Druppelsnelheid 

Als derde wilde ik gaan uitzoeken wat voor invloed de druppelsnelheid op de werking van de 

Kelvindruppelaar heeft. In mijn hypothese op deze onderzoeksvraag zeg ik dat ik denk dat 

een hoge druppelsnelheid sneller voor vonken zorgt dan een lage druppelsnelheid. Bij een 

waterstraal zal er in het begin moeilijk een ladingsverschil worden gecreëerd, maar als die er 

eenmaal is zal de lading zich razendsnel opbouwen. Omdat het bij een waterstraal langer zal 

duren om in het begin een ladingsverschil te laten ontstaan, denk ik dat een druppelsnelheid 

van ongeveer vier à vijf druppels per seconde het beste is. Dan wordt er denk ik sneller een 

ladingsverschil gecreëerd en zal de lading zich ook redelijk snel opbouwen. Mijn resultaten 

van deze proef staan in tabel 2 en diagram 2. 

 

 

Diagram 2. Zie de staven per groep van links naar rechts. De eerste staaf geeft de eerste vonk aan, de tweede 
staaf de tweede vonk, etc. Op de y-as is de tijd (in minuten:seconden) af te lezen. 

  

0:00

2:24

4:48

7:12

9:36

12:00

14:24

16:48

19:12

21:36

1. Blanco 2. Lage druppelsnelheid 3. Hoge druppelsnelheid Gemiddelden (1,2,3)



23 | De Kelvindruppelaar 
 

Omstandigheden Aantal vonken Tijd (in minuten:seconden) 

Blanco 1 4:39 
Temperatuur:  20,5 °C 2 1:47 
RLV:  39,0 % 3 1:56 
ALV:  7,02 g/m3 4 1:57 
Afstand tussen koperdraden:  3 mm 5 1:58 
Ontlading door vonken bij:   3,75 kV 6 1:53 
Druppelsnelheid: 4/s - 5/s 7 1:53 

  8 1:49 
  9 1:51 
 10 1:48 

Lage druppelsnelheid 1 18:21* 
Idem    
Druppelsnelheid: 2/s   

Hoge druppelsnelheid 1 0:28 
Idem  2 0:09 
Druppelsnelheid: Straal 3 0:11 
  4 0:10 
  5 0:09 
  6 0:10 

  7 0:12 
  8 0:08 
  9 0:10 
  10 0:12 

Tabel 2. Mijn resultaten bij de blanco proef, lage druppelsnelheid en hoge druppelsnelheid. 

* = Het was duidelijk dat dit echt niet opschoot, dus na één vonk stopte ik ermee. Na 6:05 

minuut begon een zeer klein ladingsverschil zich erg traag op te bouwen. Wat me ook opviel 

is dat de tijd om telkens 0,25 kV te stijgen steeds korter werd. Dit is maar weer een bewijs 

dat het proces zichzelf versterkt! Het ladingsverschil wordt dus steeds sneller groter! 

 

Hoogte van de kraantjes 

Dezelfde dag nog varieerde ik de hoogte van de kraantjes ten opzichte van de ringen. Omdat 

ik deze proeven op dezelfde dag uitvoerde, hoefde ik geen nieuwe blancoproef uit te 

voeren. Ik hoefde dus alleen nog de hoogte van de kraantjes te variëren. De kraantjes waren 

gelukkig verstelbaar en ik schoof ze tot vijf centimeter boven de ringen. Normaal hangen de 

uiteinden van de kraantjes precies op de hoogte van de toppen van de ringen. Ik begon met 

druppelen. Na deze proef moest ik de kraantjes laten zakken tot vijf centimeter binnen de 

ring. Dit haalden de kraantjes echter niet, dus moest ik de ringen hoger plaatsen. Ik kon de 

ringen 180° draaien, maar dan was het probleem nog niet opgelost. De stroomdraden waren 

hier te kort voor! Ik heb de statieven toen dichter bij elkaar gezet. Volgens mij maakte dat 

niet uit, zolang ze los van elkaar zouden staan. De stroomdraden haalden het deze keer maar 

net. Hierna begon ik met druppelen en zo ben ik tot de resultaten in tabel 3 en diagram 3 

gekomen. 
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Omstandigheden Aantal vonken Tijd (in minuten:seconden) 

Blanco 1 4:39 
Temperatuur:  20,5 °C 2 1:47 
RLV:  39,0 % 3 1:56 
ALV:  7,02 g/m3 4 1:57 
Afstand tussen koperdraden:  3 mm 5 1:58 
Ontlading door vonken bij:   3,75 kV 6 1:53 
  7 1:53 

  8 1:49 
  9 1:51 
  10 1:48 

Kraantjes hoger 1 10:31 
Idem  2 2:48 
  3 2:30 
  4 2:46 

Kraantjes lager 1 5:41 
Idem  2 1:25 
  3 1:29* 
  4 1:12 
  5 1:15 
  6 1:15 

  7 1:16 
  8 1:11 
  9 1:26* 
  10 1:15 
  11 1:12 

Tabel 3. Mijn resultaten bij de blancoproef, de kraantjes hoger en de kraantjes lager. 

* = Omdat ik in gesprek met iemand was, was ik deze twee keren vergeten op het waterpeil 

in de kraantjes te letten. Er moet namelijk regelmatig bijgevuld worden. Ik denk dat de 

uitwisseling van lading tussen de kraantjes anders te laag wordt. Omdat ik het water toen 

niet regelmatig bijvulde, duurde het wat langer voordat er vonken kwamen. 

 

Diagram 3. Zie de staven per groep van links naar rechts. De eerste staaf geeft de eerste vonk aan, de tweede 
staaf de tweede vonk, etc. Op de y-as is de tijd (in minuten:seconden) af te lezen. 

  

0:00

0:28

0:57

1:26

1:55

2:24

2:52

3:21

1. Blanco 2. Kraantjes hoger 3. Kraantjes lager Gemiddelden (1,2,3)
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Aantal ionen in het water 

Op een andere dag ging ik onderzoeken of het aantal ionen in het water invloed zou hebben 

op de werking van de Kelvindruppelaar. Ik moest toen dus een nieuwe blancoproef 

uitvoeren. Daarnaast heb ik een keer gedruppeld met gedemineraliseerd water. Zoals de 

naam het al zegt bevat dat water geen mineralen, enkel water (H2O). Na die proef heb ik een 

zoutoplossing gebruikt. Ik heb daarvoor 50 gram zout in een liter water opgelost. Dit zout 

bestond uit natriumchloride, natriumjodide en een antiklontermiddel. In tabel 4 en diagram 

4 zijn mijn resultaten van deze proeven te zien. 

Omstandigheden Aantal vonken Tijd (in minuten:seconden) 

Blanco 1 7:44 
Temperatuur:  19,5 °C 2 3:05 
RLV:  42,0 % 3 4:18 
ALV:  7,14 g/m3 4 2:23 
Afstand tussen koperdraden:  3 mm 5 2:19 
Ontlading door vonken bij:  > 3,75 kV* 6 2:06 

Gedemineraliseerd water 1 6:47 
Idem  2 3:43 
  3 3:18 
  4 2:41 
  5 3:08 
  6 2:34 

  7 4:18 
  8 2:49 
  9 3:58 

Zoutoplossing 1 4:50 
Idem  2 2:35 
  3 2:02 
  4 2:16 
  5 2:18 

Tabel 4. Mijn resultaten bij de blancoproef, gedemineraliseerd water en de zoutoplossing. 

* = De schaal van de elektroscoop ging toch 3,75 kV. De vonken kwamen telkens nadat de 

3,75 kV allang al was gepasseerd: bijvoorbeeld 1:20 minuten erna. De oorzaak hiervan zou 

bijvoorbeeld kunnen zijn dat de afstand tussen de koperdraden bij het ontladingspunt groter 

was dan ik had gemeten. Er moet dan een grotere doorslagspanning worden bereikt. 

 

De resultaten bij het gedemineraliseerde water zijn totaal niet constant. Er was namelijk iets 

vreemds aan de hand. Op het moment dat de elektroscoop de 3,75 kV was gepasseerd, ging 

de wijzer lichtjes schommelen. Het leek wel of er ergens lading weglekte, maar dat die lading 

weer werd gecompenseerd omdat het ladingsverschil toch nog werd opgebouwd door het 

druppelen. Dit schommelen gebeurde echter alleen voorbij de 3,75 kV. Misschien was de 

spanning toen te hoog voor een isolatiemateriaal en lekte er eventjes wat lading weg. Het 

schommelen gebeurde overigens ook bij de zoutoplossing, terwijl de resultaten daarvan wel 

vrij constant zijn. 
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Diagram 4. Zie de staven per groep van links naar rechts. De eerste staaf geeft de eerste vonk aan, de tweede 

staaf de tweede vonk, etc. Op de y-as is de tijd (in minuten:seconden) af te lezen. 

 

Kosmische straling 

Op school hebben we op het dak twee skiboxen staan. Twee skiboxen? Waarom? Onze 

school doet, evenals een heleboel andere scholen, mee aan het HiSPARC project. Op het dak 

zijn meetopstellingen geplaatst, die meetresultaten naar een wetenschappelijke instelling 

verzendt. Wat voor meetopstellingen bevinden zich dan in die skiboxen? De titel verraadt 

het eigenlijk al: er wordt kosmische straling gemeten. Wat houdt dat precies in? 

 

Kosmische straling (‘kosmos’ betekent orde in het Grieks) is de verzamelnaam voor de 

deeltjes- en fotonenregen uit de ruimte die voortdurend onze atmosfeer binnendringt. 

Onder deze regen bevinden zich geladen deeltjes. Laten we zo’n regen van het begin af aan 

bekijken. Bij de botsing van een hoogenergetisch kosmisch deeltje op atoomkernen in de 

atmosfeer ontstaan nieuwe deeltjes. Deze deeltjes gaan in dezelfde richting voort als het 

eerste deeltje. Deze botsen op hun beurt weer, waardoor nieuwe deeltjes ontstaan. Er 

komen dus steeds meer deeltjes en er ontstaat een soort regen van kosmische deeltjes: dit 

wordt een lawine genoemd. Deze lawine beweegt razendsnel, namelijk met bijna de 

lichtsnelheid. Zolang de energie van de deeltjes groot genoeg is bij de botsingen, blijft de 

lawine groeien. Een beperkt deel bereikt echter het aardoppervlak, omdat de energie van de 

deeltjes voor het grootste deel wordt geabsorbeerd door de atmosfeer en het aantal 

deeltjes ook nog eens afneemt door verstrooiingsprocessen in de atmosfeer. 

 

Er zijn twee skiboxen op het dak, met elk een meetopstelling erin. Waarom zijn er nou twee 

detectoren? Het aantal deeltjes dat per tijdseenheid de detectoren passeert is zeer hoog. 

We willen echter alleen de deeltjes die uit dezelfde lawine komen meten. Die zijn dus van 

hetzelfde primaire deeltje afkomstig. Als er door beide detectoren tegelijkertijd deeltjes 

gaan, wordt dat gemeten. Dat zijn dan deeltjes van dezelfde lawine, omdat die op bijna 

precies hetzelfde moment het aardoppervlak bereiken. 

  

0:00

0:28

0:57

1:26

1:55

2:24

2:52

3:21

3:50

4:19

4:48

1. Blanco 2. Gedemineraliseerd water 3. Zoutoplossing Gemiddelden (1,2,3)
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De metingen van mijn school zijn op het internet te vinden. Daar is te zien hoeveel lawines 

de detectoren zijn gepasseerd. Mijn Kelvindruppelaar doet het pas sinds eind november en 

sinds die tijd is de kosmische straling vrijwel niet veranderd. Een doorsnee grafiek uit eind 

november en begin december ziet er als volgt uit: 

 

 
Afb. 10. Metingen van kosmische straling van het Zaanlands Lyceum 

Deze grafiek is van 28 november 2010, een datum midden in de dagen dat ik onderzoek heb 

uitgevoerd. In de grafiek is op de x-as het aantal uren van de dag te zien en op de y-as het 

gemeten aantal lawines. Je ziet dat die altijd rond de 1500 blijft. Er zijn geen extreme 

schommelingen en vrijwel alle dagen van eind november en begin december kreeg je 

ongeveer dezelfde grafiek te zien. Ik kon helaas dus niet echt een onderzoek uitvoeren met 

de hoeveelheid kosmische straling als variabele. Jammer, want hiervan zou ik toch willen 

weten hoe groot de invloed op de werking van de Kelvindruppelaar is. 

 

Conclusie en discussie 
Met mijn onderzoeken afgerond kan ik nu beginnen met het trekken van conclusies. Ik heb 

zes vraagstukken om te beantwoorden. Ik haal ze er weer bij; dat is wat gemakkelijker: 

 

In hoeverre is de Kelvindruppelaar afhankelijk van: 

1. de relatieve luchtvochtigheid? 

2. de absolute luchtvochtigheid? 

3. de druppelsnelheid? 

4. de hoogte van de kraantjes t.o.v. de ringen? 

5. het aantal ionen in het water? 

6. de hoeveelheid kosmische straling? 

 

  



28 | De Kelvindruppelaar 
 

1. Als ik mijn resultaten bekijk, zie ik dat ik niet een glasharde conclusie kan trekken. De 

droge lucht scoort beduidend een snellere tijd dan de blancoproef en de vochtige 

lucht. Bij mijn proef met de droge lucht was de afstand tussen de koperdraden bij het 

ontladingspunt iets groter dan bij de andere twee proeven en zelfs dan worden er 

nog sneller vonken gegenereerd! De relatieve luchtvochtigheid was bij de droge lucht 

ook het laagst. Het gekke is, bij de vochtige lucht is de tijd steeds ongeveer een halve 

minuut korter dan bij de blancoproef, terwijl de relatieve luchtvochtigheid bij de 

blancoproef lager is. 

 

Algemeen bekend is ook dat de Kelvindruppelaar het beste werkt bij een droge lucht, 

zoals bij droge winterdagen. Ik kan aan de hand van mijn resultaten niet met 

zekerheid concluderen wat de invloed van de relatieve luchtvochtigheid voor invloed 

heeft op de werking van de Kelvindruppelaar. 

 

2. Nu zie ik nog iets veel vreemders. Het tegenovergestelde van mijn hypothese 

gebeurt! Hoe hoger de absolute luchtvochtigheid, des te sneller de Kelvindruppelaar 

vonkt. Volgens de theorie zou dit niet moeten kloppen. Daarom heb ik de resultaten 

vergeleken met de andere blancoproeven, waar de lucht van zichzelf al vrij droog is. 

De ene keer is de tijd om te vonken korter en de andere keer langer. Ik zie dus nog 

steeds geen duidelijk verband. Zouden er dan toch invloeden van buitenaf, zoals 

kosmische straling, een belangrijke rol kunnen spelen? 

 

Helaas kan ik op grond van mijn resultaten dus ook op deze onderzoeksvraag geen 

duidelijke conclusie trekken. Ik had de drie proeven het beste op dezelfde dag 

kunnen uitvoeren, in plaats van op drie verschillende dagen. Dan waren de 

omstandigheden van buitenaf waarschijnlijk ook vrijwel gelijk gebleven. 

 

3. Bij het variëren van de druppelsnelheid valt er gelukkig wel iets te concluderen. Een 

lage druppelsnelheid van twee druppels per seconde schiet echt voor geen meter op. 

Na achttien minuten had ik de eerste vonk pas! Wel kon ik, omdat het zo langzaam 

ging, mooi zien dat het ladingsverschil steeds harder stijgt. De tijd om telkens 0,25 kV 

te stijgen werd namelijk steeds iets korter. 

 

Bij een zeer hoge druppelsnelheid, waarbij eigenlijk geen druppels meer vielen, maar 

een straal water liep, werden onwijs snel vonken gegenereerd. Na 28 seconden was 

de eerste vonk er al en de tijd voor de eerste vonk is altijd wat langer, omdat het 

principe op toeval berust en er na de ontlading altijd nog een beetje lading over is. De 

vonken kwamen daarna om de tien seconden! Dit is ook beduidend sneller dan de 

blancoproef, waarbij ik vier à vijf druppels per seconde liet vallen. Tijd speelt dus 

blijkbaar geen rol in de geleiding en influentie, zoals ik in mijn hypothese dacht. 
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4. Gelukkig kan ik ook bij deze onderzoeksvraag een conclusie trekken. Wanneer de 

kraantjes hoger werden gezet dan normaal, duurde het langer voor er vonken 

kwamen. Mijn theorie hierover zou dus kunnen kloppen. Het elektrische veld van de 

geladen ringen kan het water in de kraantjes minder goed beïnvloeden. 

 

Wanneer ik de kraantjes vijf centimeter binnen de ringen liet hangen, kwamen er 

sneller vonken dan bij de normale hoogte. De ringen waren nu namelijk op een kleine 

afstand van het water in de kraantje en konden het water daardoor goed 

beïnvloeden. Dit is dus op positieve wijze gebeurd; er kwamen sneller vonken. 

Misschien zou mijn hypothese nog kunnen kloppen, omdat de kraantjes niet heel 

diep binnen de ringen zaten. Dat kon namelijk niet, daarvoor waren de kraantjes te 

breed. Al met al kan ik concluderen dat de kraantjes zich dicht bij de ringen moeten 

bevinden, omdat de elektrische velden van de ringen het water dan beter kunnen 

beïnvloeden. 

 

5. Bij het aantal ionen was er iets geks aan de hand. Volgens de gemiddelden klopt mijn 

hypothese: de zoutoplossing werkt het beste, omdat er meer ionen in zitten dan in 

kraanwater; daarna werkt kraanwater het beste, omdat daar geladen mineralen en 

metalen in zitten; gedemineraliseerd werkt het slechtst, omdat daar geen ionen in 

zitten. Toch werd er bij het gedemineraliseerde water wel een lading opgebouwd en 

waren er vonken! In gedemineraliseerd water bevinden zich echter geen ionen, dus 

het is me niet helemaal duidelijk hoe er dan een lading zou kunnen worden 

opgebouwd. Een oorzaak hiervan kan zijn dat ik de kraantjes en de opvangbakken 

niet goed heb gereinigd van ionen die nog van het kraanwater afkomstig waren. 

Vreemd was ook dat de tijden bij het gedemineraliseerde water erg schommelden, 

maar dit kwam ook door die eventuele lek bij een hoge spanning, waarover ik al  heb 

verteld in mijn resultaten. 

 

Ik vind niet dat ik van de gemiddelden uit mag gaan, want sommige tijden bij de 

blancoproef zijn korter dan die bij de zoutoplossing en vice versa. De tijden waren 

daar ongeveer gelijk. Het gedemineraliseerde water werkt wel duidelijk slechter. 

Waarom de zoutoplossing niet beter werkt dan de blancoproef weet ik niet. Ik denk 

namelijk nog steeds dat het ladingsverschil sneller kan worden opgebouwd wanneer 

er meer ionen zijn, omdat zich veel meer geladen deeltjes in de druppels bevinden. 

 

6. Omdat ik geen onderzoek heb kunnen doen naar verschillende hoeveelheden van 

kosmische straling, kan ik hier ook geen conclusie over trekken. Wel denk ik dat de 

theorie in mijn hypothese klopt. Of de geladen deeltjes van kosmische straling ervoor 

kunnen zorgen dat er in het begin sneller een ladingsverschil komt, weet ik niet 

zeker. Ik denk wel dat er tijdens het druppelen makkelijker lading kan weglekken via 

de geladen deeltjes in de lucht. 
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Bliksem en de Kelvindruppelaar 

Onweer 
Voor de een is het een schrik, voor de ander een genot om te zien en te horen, onweer: de 

gevreesde flits en de knetterharde knal van de donder die er nog eens een schepje bovenop 

doet. Bliksem is wel een van de gevaarlijkste weersverschijnselen. Het kan mooi zijn om 

bliksemschichten te zien, maar onthoud wel dat je bescherming moet zoeken als je buiten 

bent en de tijd tussen bliksem en donder minder dan tien seconden is. Het geluid van de 

donder reist namelijk met de geluidssnelheid: ongeveer 343 m/s. Drie seconden staan 

ongeveer gelijk aan een kilometer afstand die de donder heeft afgelegd. 

 

In het kort kan je zeggen dat bliksem een zichtbare vonk is die bij onweer als gevolg van de 

ontlading van elektriciteit van de ene wolk naar de andere wolk of naar de aarde gaat. 

Donder kan je samenvatten als het geluid als gevolg van bliksem. Door het uitzetten en 

krimpen van de door de bliksem verwarmde lucht ontstaan er grote geluidsgolven. 

 

Ontstaan van bliksem 
Omdat dit profielwerkstuk over de Kelvindruppelaar gaat en ik hem in dit hoofdstuk alleen 

wil vergelijken met het ontstaan van bliksem, zal ik het daarbij houden en niets vertellen 

over bijvoorbeeld de verschillende soorten bliksem. Dat zijn namelijk uitgebreide processen 

die nu niet van belang zijn. 

 

Bliksem is de ontlading tussen een gebied met een positieve lading en een gebied met een 

negatieve lading. Iets moet ervoor hebben gezorgd dat er ladingsscheiding is ontstaan. Het is 

nog niet helemaal duidelijk hoe dat gebeurt en daar zijn vele theorieën over. Een 

aannemelijke theorie is dat het ontstaan van bliksem te maken heeft met de stijgende en 

dalende luchtstromingen in een wolk. Overal in de atmosfeer komen ladingsdragers voor, 

zoals kosmische deeltjes. Ladingen kunnen ook gekoppeld zijn aan stofdeeltjes, 

waterdruppels of ijskristallen. Door de stijging van warme lucht, wordt het waterdamp 

daarin gecondenseerd, omdat de lucht hogerop koud is. Waterdruppels ontstaan. In een 

onweerswolk is de stijging zo extreem dat het zelfs zo koud wordt dat er ijskristallen 

ontstaan. Bij het bevriezen vindt er ladingsscheiding plaats. De buitenkant van een 

waterdruppel bevriest en wordt dan positief geladen (H+ ionen). Door het uitzetten tijdens 

het bevriezen springt de buitenkant eraf. De kern van OH- ionen is zwaarder en blijft achter. 

Die negatieve kern wordt minder sterk mee naar boven gevoerd door de stroming in de 

wolk. Het ladingsverschil ontstaat erg snel, want de stijgende warme lucht en de dalende 

koude lucht komen langs elkaar met snelheden van maximaal 100 kilometer per uur. Tussen 

de tegengesteld geladen gebieden in een wolk vinden de meeste ontladingen plaats. Die zien 

we als het oplichten van een wolk (weerlicht).  
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Omdat de onderkant van een onweerswolk negatief is geladen en de bovenkant positief, 

stoot de negatieve onderkant de negatieve deeltjes in het aardoppervlak af. Positieve 

deeltjes worden juist aangetrokken. Tussen de onderkant van een wolk en het 

aardoppervlak kan dan een elektronenstroom van de wolk naar de aarde plaatsvinden, zoals 

ik in afbeelding 11 heb geconstrueerd. 

 

 
Afb. 11. De ontlading tussen de negatieve onderkant van een wolk en het positieve aardoppervlak 

Vergelijking 
Is het ontstaan van bliksem nou te vergelijken met de Kelvindruppelaar? Bij beide vindt er 

ladingsscheiding plaats. Bij de Kelvindruppelaar worden de waterdruppels gedwongen om te 

vallen door de zwaartekracht. Bij het ontstaan van bliksem komt het ladingsverschil tot 

stand, omdat de deeltjes worden gedwongen te bewegen door de luchtstromingen. Het 

ontstaan van het ladingsverschil komt echter totaal niet op een vergelijkbare manier 

overeen. Bij de Kelvindruppelaar is er namelijk sprake van influentie en bij het ontstaan van 

bliksem is er sprake van wrijving tussen de geladen deeltjes. Bij beide wordt er een lading 

opgebouwd en bij beide vindt er een ontlading plaats door middel van een 

elektronenstroom. Dat laatste is eigenlijk het enige wat echt overeenkomt en dat was denk 

ik ook de reden dat de Kelvindruppelaar me aan bliksem deed denken. 

 

Ik kan niets bedenken waar de Kelvindruppelaar dan wél mee te vergelijken is. Hoe was Lord 

Kelvin dan op het idee van een Kelvindruppelaar gekomen? Waarschijnlijk was het nou 

eenmaal een slimme man en als iedereen het zou kunnen bedenken, was het natuurlijk niet 

zo’n bekende uitvinding geweest. 
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Nawoord 

Dan ben ik nu bij het eind gekomen van mijn profielwerkstuk. Ik vond het erg leuk om me 

met proeven met de Kelvindruppelaar bezig te houden. Het is namelijk meer dan naar wat 

druppels en naar de elektroscoop te staren. Je probeert het natuurkundige erachter te 

verklaren. Soms gebeuren er gekke dingen, zoals een lading die steeds wat omlaag gaat 

tijdens het druppelen. Toch vind ik dat ik wel tevreden mag zijn, aangezien het bouwen van 

een succesvolle Kelvindruppelaar niet altijd door iedereen is gelukt. 

 

Het maken van het profielwerkstuk viel ook mee. Als ik het uiteindelijke resultaat zie ben ik 

eigenlijk best trots. Ik heb nog nooit zo’n groot werkstuk gemaakt. Wat ik jammer vind is dat 

een deel van de resultaten van mijn proeven niet op duidelijke conclusies hebben 

uitgewezen. Eigenlijk zou ik die proeven dus opnieuw moeten uitvoeren. Wat ook jammer is, 

is dat ik geen proeven kon doen met de hoeveelheid kosmische straling als variabele. Nu 

weet ik dus niet zeker of de kosmische straling nou echt een grote invloed op de werking van 

de Kelvindruppelaar uitoefent. In tegenstelling tot de teleurstellende resultaten vond ik het 

wel leuk om te kijken of er nou echt verschillen zouden zijn tussen bepaalde 

omstandigheden. Ook heb ik bij het maken veel geleerd over de theorie achter de 

Kelvindruppelaar, zoals over influentie. 

 

Tot slot wil ik mijn begeleider bedanken voor zijn uitleg en tips over bepaalde dingen. Ook 

wil ik de TOA van de sectie natuurkunde, die vrijwel altijd aanwezig was wanneer ik proeven 

deed, bedanken voor zijn hulp en het lenen van materialen. 
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Logboek 

Voor het maken van dit profielwerkstuk heb ik natuurlijk een flink aantal uren besteed aan 

mijn onderzoek en heb ik ook veel tijd besteed aan het opzoeken van informatie en deze in 

dit werkstuk te verwerken. In onderstaande tabel 5 staan mijn activiteiten. In totaal heb ik 

65 uren aan dit profielwerkstuk gewerkt. 

 

Datum Activiteit Aantal uren 

7/9 – 30/11 Ca. tien keer bijeenkomst van leerlingen en begeleider in 
de grote pauzes op dinsdag 

2,5 

14/9 Plan opstellen 0,5 

12/10 Materialen verzameld 1,0 

19/10 Onderdelen schoongemaakt en op school begonnen met 
het bouwen van de Kelvindruppelaar 

1,5 

26/10 Bouten en moeren gehaald bij de FixEt 0,75 

27/10 Thuis begonnen met het bouwen van de Kelvindruppelaar 5,0 

27/10 Informatie opgezocht; filmpjes en problemen van anderen 
bekeken 

2,0 

5/11 Op school de Kelvindruppelaar gebouwd 2,25 

16/11 Elektroscoop gebruikt 0,25 

22/11 ODV Rubber en Kunststoffen bekeken en gebeld 0,25 

22/11 Bouwcentra bezocht 2,0 

22/11 Piepschuim bij mijn werk (Ranzijn) gehaald 0,5 

22/11 Op school de Kelvindruppelaar aangepast met succes 2,0 

24/11 Onderzoek 2,5 

25/11 Onderzoek 2,0 

26/11 Onderzoek 1,5 

26/11 E-mail met vragen gestuurd naar vraagbaak@wur.nl. 
Geen antwoord gekregen. 

0,25 

27/11 Profielwerkstuk maken 5,0 

28/11 Profielwerkstuk maken 2,0 

30/11 Gesprek met begeleider 0,5 

1/12 Onderzoek 2,5 

3/12 Onderzoek 2,25 

4/12 Profielwerkstuk maken 1,0 

5/12 Profielwerkstuk maken 1,0 

7/12 Profielwerkstuk maken 9,0 

8/12 Profielwerkstuk maken 4,0 

9/12 Profielwerkstuk maken 9,0 

10/12 Profielwerkstuk maken 2,0 

Tabel 5. Logboek 
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Bronvermelding 

Literatuur 
Bij het maken van dit profielwerkstuk heb ik geen literatuur gebruikt. Er was namelijk  niets 

over de Kelvindruppelaar in boeken te vinden en ook niets over influentie etc. Wel heb ik op 

internet een stukje gebruikt uit een filosofisch ‘tijdschrift’. Dit is volgens mij door Lord Kelvin 

zelf geschreven, in het Engels uiteraard. Hieronder is de site te vinden: 

http://books.google.com/books?id=2lgwAAAAIAAJ&pg=PA391&lpg=PA391#v=onepage&q&f=false 

Bouwen van de Kelvindruppelaar 
Voor het bouwen van de Kelvindruppelaar heb ik de volgende sites gebruikt: 

http://www.wageningenuniversity.nl/NR/rdonlyres/F9B2289C-521F-466A-8BA1-

FF4E995E679B/102150/HandleidingExperimentKelvindruppelaar.pdf 

http://www.amasci.com/emotor/kelvin.html 

Daarnaast heb ik op fora gekeken naar de problemen van andere mensen die een 

Kelvindruppelaar probeerden te bouwen. Ook heb ik verschillende filmpjes op YouTube 

bekeken, waar mensen hun Kelvindruppelaar lieten zien. 

Profielwerkstuk 
Ik heb de volgende sites ter informatie voor het maken van mijn profielwerkstuk gebruikt: 

http://nl.wikipedia.org en http://en.wikipedia.org (Kelvindruppelaar, William Thomson, 

Trans-Atlantische kabel, thermodynamica, statische elektriciteit, influentie, lekstroom, 

hygrometer, gedemineraliseerd water, drinkwater, bliksem) 

http://www.weer.nl/nl/home/weer/weer_in_het_nieuws/weernieuws/archive/2010/january/ch/22

4908c050/article/statische_elektriciteit.html 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/54509-statische-elektriciteit.html 

http://www.rtvutrecht.nl/programmapagina/artikel/28/84737 

http://www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/comfort/Hfdstk1.pdf 

http://www.kasklimaat.nl/107-Vocht+grootheden.htm 

http://www.meteobeverwijk.nl/info/luchtvochtigheid.aspx 

http://www.cooperatiedep.nl/static/files/documenten/Digitale_Nieuwsbrief_Maart_2010.pdf 

http://www.worldwidebase.com/science/onweer_en_bliksem.shtml 

http://www.schaapbliksem.nl/bliksem/bliksem1.htm 

http://www.weeronline.nl/Onweer/3642/0 

http://www.hisparc.nl/ 

http://books.google.com/books?id=2lgwAAAAIAAJ&pg=PA391&lpg=PA391#v=onepage&q&f=false
http://www.wageningenuniversity.nl/NR/rdonlyres/F9B2289C-521F-466A-8BA1-FF4E995E679B/102150/HandleidingExperimentKelvindruppelaar.pdf
http://www.wageningenuniversity.nl/NR/rdonlyres/F9B2289C-521F-466A-8BA1-FF4E995E679B/102150/HandleidingExperimentKelvindruppelaar.pdf
http://www.amasci.com/emotor/kelvin.html
http://nl.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://www.weer.nl/nl/home/weer/weer_in_het_nieuws/weernieuws/archive/2010/january/ch/224908c050/article/statische_elektriciteit.html
http://www.weer.nl/nl/home/weer/weer_in_het_nieuws/weernieuws/archive/2010/january/ch/224908c050/article/statische_elektriciteit.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/54509-statische-elektriciteit.html
http://www.rtvutrecht.nl/programmapagina/artikel/28/84737
http://www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/comfort/Hfdstk1.pdf
http://www.kasklimaat.nl/107-Vocht+grootheden.htm
http://www.meteobeverwijk.nl/info/luchtvochtigheid.aspx
http://www.cooperatiedep.nl/static/files/documenten/Digitale_Nieuwsbrief_Maart_2010.pdf
http://www.worldwidebase.com/science/onweer_en_bliksem.shtml
http://www.schaapbliksem.nl/bliksem/bliksem1.htm
http://www.weeronline.nl/Onweer/3642/0
http://www.hisparc.nl/

