
 

 

 

SYLLABUS VOOR DE GESCHIKTHEIDSTEST 
VOOR SERGEANTEN 

 
CHEMIE I EN II, FYSICA EN ELEKTRICITEIT 

PROCEDURES EN MATERIEEL VAN DE OPERATIONELE 

EENHEDEN 
 

 
 
 

ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE VEILIGHEID 

 

JUNI 2018 



 

 

1 

 



 

 

2 

CHEMIE - I 
 

 
 
 

ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE VEILIGHEID 

 

 



 

 

3 

 



 

 

4 

INHOUDSTAFEL 

 

Anorganische chemie 

1. INLEIDENDE BEPALINGEN. ................................................................................................... 2 

1.1 DOEL. ............................................................................................................................... 2 
1.2 OMSCHRIJVINGEN. ......................................................................................................... 2 

2. INDELING VAN DE STOFFEN. ................................................................................................ 3 

2.1 ZUIVERE - ONZUIVERE. .................................................................................................. 3 
2.2 MENGSELS - VERBINDINGEN. ....................................................................................... 3 
2.3 ELEMENTEN. ................................................................................................................... 4 

3. VEREISTEN TOT HET VERWEKKEN VAN CHEMISCHE VERSCHIJNSELEN. ..................... 5 

3.1 NAUW CONTACT TUSSEN DE OP ELKAAR REAGERENDE STOFFEN. ....................... 5 
3.2 PRIKKELS. ....................................................................................................................... 5 
3.3 REACTIEWARMTE. ......................................................................................................... 5 
3.4 ENKELE WETTEN. ........................................................................................................... 6 

4. DE EIGENSCHAPPEN VAN DE ATOMEN............................................................................... 6 

4.1 VOORSTELLING. ............................................................................................................. 6 
4.2 BEGRIPPEN VERBONDEN AAN HET SYMBOOL. ........................................................... 6 
4.3 TABEL DER ELEMENTEN. ............................................................................................... 7 
4.4 AFFINITEIT. .................................................................................................................... 11 
4.5 STECHIOMETRISCHE VALENTIE OF WAARDIGHEID. ................................................ 12 
4.6 EIGENSCHAPPEN VAN DE MOLECULEN. .................................................................... 12 

4.6.1 Intramoleculaire ruimte. ............................................................................................. 13 
4.6.2 Afmetingen. ............................................................................................................... 13 
4.6.3 Onderlinge aantrekking. ............................................................................................. 13 
4.6.4 Bewegingssnelheid van de moleculen. ...................................................................... 13 
4.6.5 Bewegingsvrijheid van de moleculen (besluit). ........................................................... 13 
4.6.6 Diffusie. ...................................................................................................................... 14 
4.6.7 Molecuulmassaverhouding. ....................................................................................... 14 
4.6.8 Grammolecule (MOL). ............................................................................................... 14 
4.6.9 Molecuulformules. ...................................................................................................... 14 
4.6.10 Moleculair volume. ..................................................................................................... 15 

5. PERIODIEK SYSTEEM. ......................................................................................................... 17 

5.1 ALGEMEEN. ................................................................................................................... 17 
5.2 DE INDELING EN NAAMVORMING. ............................................................................... 19 

5.2.1 Oxiden. ...................................................................................................................... 20 
5.2.2 Basen of hydroxiden. ................................................................................................. 21 
5.2.3 Zuren. ........................................................................................................................ 21 

 

Elimentaire organische chemie 

1. INLEIDING. ............................................................................................................................ 26 

1.1. WAT IS ORGANISCHE CHEMIE? ....................................................................................... 26 
1.2. BETEKENIS VAN DE ORGANISCHE CHEMIE. ................................................................... 27 
1.3. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ORGANISCHE STOFFEN. .............................................. 27 

2. ALIFATISCHE KOOLWATERSTOFFEN. ............................................................................... 29 



 

 

5 

2.1. VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN OF ALKANEN.................................................. 29 
2.1.2. Algemene formule. ..................................................................................................... 29 
2.1.3. Nomenclatuur. ........................................................................................................... 29 
2.1.4. Algemene eigenschappen van de alkanen. ................................................................ 30 
2.1.5. Methaan: CH4. ........................................................................................................... 30 
2.1.6. Propaan C3H8 en butaan C4H10. ................................................................................. 30 
2.1.7.Andere koolwaterstoffen. ............................................................................................... 31 
2.1.8. Structuurformules. ..................................................................................................... 31 

2.2. ALKYLGROEPEN. .......................................................................................................... 31 
2.2.1. Algemeen. ................................................................................................................. 31 
2.2.2. Isomerie – naamvorming. .......................................................................................... 32 
2.2.3. Oefeningen op isomerie. ............................................................................................ 32 

2.3. ALKENEN. ...................................................................................................................... 32 
2.3.1. Algemene formule en structuur. ................................................................................. 32 
2.3.2. Naam. ........................................................................................................................ 33 

2.4. ALKYNEN. ...................................................................................................................... 33 
2.4.1. Algemene formule en structuur. ................................................................................. 34 
2.4.2. Naam. ........................................................................................................................ 34 

2.4.3. Ethyn of acetyleen : C2H2   (H - C  C – H) ................................................................ 34 
2.5. ALKANOLEN (ALCOHOLEN). ............................................................................................ 35 

2.5.1. Algemene formule. ..................................................................................................... 35 
2.5.2. Structuurformule – isomerie – naamvorming. ............................................................... 35 
2.5.3. Eigenschappen. ......................................................................................................... 35 
2.5.4. Methanol CH3OH. ...................................................................................................... 35 
2.5.5. Ethanol C2H5OH. ........................................................................................................ 36 
2.5.6. Meerwaardige of polyalcoholen. ................................................................................. 36 

2.6. ESTERS. ........................................................................................................................... 37 
2.7. ETHERS. .......................................................................................................................... 38 
2.8. ALKANALEN (ALDEHYDEN). ................................................................................................ 38 
2.9. ALKANONEN (KETONEN). ................................................................................................... 39 
2.10. ALKAANCARBONZUREN OF VETZUREN. .............................................................................. 39 
2.11. SUIKERS OF KOOLHYDRATEN OF SACHARIDEN..................................................................... 40 

3. CYCLISCHE VERBINDINGEN. .............................................................................................. 40 

3.1. BENZEEN C6H6............................................................................................................... 40 
3.2. FENOL. ........................................................................................................................... 42 
3.3. ANILINE - C6H5NH2 ......................................................................................................... 42 
3.4 POLYMEREN. ................................................................................................................ 42 

3.4.1. Het polymerisatieproces............................................................................................. 43 
3.4.2. Algemene eigenschappen van polymeren. ................................................................ 44 

4. GEVAREN. ............................................................................................................................. 45 

4.1. ZUREN, BASEN EN ZOUTEN. ........................................................................................ 45 
4.2. ZUURSTOFDRAGERS. .................................................................................................. 46 
4.3. ALIFATISCHE VERBINDINGEN. .................................................................................... 46 
4.4. CYCLISCHE VERBINDINGEN. ....................................................................................... 47 
4.5. DERIVATEN. .................................................................................................................. 48 
4.6. DE KUNSTSTOFFEN. .................................................................................................... 52 

5. FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE GEVAARLIJKHEID VAN EEN STOF. ........... 55 

5.1. BRANDBAARHEID. ........................................................................................................ 55 
5.2. EXPLOSIVITEIT. ............................................................................................................ 56 



 

 

6 

5.3. GIFTIGHEID. .................................................................................................................. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANORGANISCHE CHEMIE. 
 



 

 

2 

1. INLEIDENDE BEPALINGEN. 
 

1.1 Doel. 
 
De chemie is een der natuurwetenschappen, die zich bezighoudt met de samenstelling van de 
stoffen en met de veranderingen in deze samenstellingen. Deze chemie beheerst dus alle stof, 
zowel de levende als de levenloze. 
 
 

1.2 Omschrijvingen.  
 
Lichaam of voorwerp:  onder lichaam verstaat men elk begrensd iets, dat in het bereik valt 

van deze zintuigen. 
 Bv. een tafel, een stoel, een kast, enz... 
 
Stof of materie:  onder stof of materie verstaat men alles wat massa bezit en de lichamen 

opbouwt. 
 Bv. ijzer, hout, marmer, nikkel, enz... 
 
Eigenschappen:  onder eigenschap van een lichaam verstaat met elk uiterlijk kenmerk of elk 

bijzondere wijze, waarop dit lichaam onze zintuigen trekt.  
 Bv. kleur, geur, smaak, hardheid, enz... 
 
Proef:  onder proef verstaat men elke bewerking waaraan een lichaam of de stof 

ervan onderworpen worden. 
 
Verschijnsel: 
 
- fysische verschijnselen: . vallen, breken, verdampen, enz... 

Bij de fysische verschijnselen stellen wij vast dat de aard van de stof niet veranderd is, zij 
algemeen zijn d.w.z. toepasselijk op een zeer groot aantal lichamen, zij van voorbijgaande 
aard zijn d.w.z. het uitwerksel houdt op samen met de oorzaak. 

 
- chemische verschijnselen: . verbranden, roesten, ontploffen, enz... 

Bij de chemische verschijnselen stellen wij vast dat: de aard van stof een grondige 
verandering heeft ondergaan, zij niet algemeen zijn d.w.z. slechts beperkt tot een kleiner 
aantal lichamen, zij van blijvende aard. 

 
Kracht:  onder kracht verstaat men elke oorzaak van een verschijnsel, . 

zwaartekracht (voor vallende lichamen), de warmte (voor smelten, 
verdampen), enz... 

 
Wet:  onder wet verstaat men de uitdrukking van een betrekking tussen twee of 

meer delen van een zelfde verschijnsel, . de betrekking tussen de snelheid 
en de tijd bij vallende lichamen. 
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2. INDELING VAN DE STOFFEN. 
 

2.1 Zuivere – onzuivere.  
 

ZUIVERE : als zij door fysische middelen niet te scheiden zijn, . water, marmer, ijzer, 
zwavelzuur, enz... 

 
Zuivere stoffen kunnen zijn: 
 

 Elementair of enkelvoudig, als zij door de huidige beschikbare chemische middelen niet te 
scheiden zijn, ijzer, zwavel, zink, enz... Een elementaire stof is slechts uit 1 soort atomen 
opgebouwd. Een atoom kan dus beschouwd worden als de kleinste bouwsteen van een 
elementaire stof. 

 
 Samengesteld, als zij door de huidige beschikbare chemische middelen wel te scheiden 

zijn, in de verschillende opbouwende elementen.Dergelijke stoffen noemt men 
verbindingen. Het kleinste deeltje van een verbinding, dat nog alle microscopische 
eigenschappen van de verbindingen bezit, noemt men molecule. (grens van de 
deelbaarheid van de zuivere stof) 

 
Bij de elektrolyse van water ontstaan er 2 gassen, namelijk waterstof en zuurstof. 
 
 

ONZUIVERE: als zij door fysische middelen wel te scheiden zijn, dergelijke stoffen noemt men 
mengsels. 

 
De samenstellende bestanddelen waarin een mengsel door fysische methoden kan gescheiden 
worden, noemt men de componenten van het mengsel.  . een oplossing van keukenzout in water 
is een mengsel, want door verdampen van het water bekomt met 2 componenten, nl. keukenzout 
en water. 
 
Mengsel kan zijn: 
 

 Homogeen: als de verschillende componenten niet meer te onderscheiden zijn. 
Bv. een mengsel van ethanol en water, een oplossing van keukenzout en 
water. 

 
 Heterogeen: als de verschillende componenten wel te onderscheiden zijn. 

Bv. stenen en zand, water en olie. 
 
 

2.2 Mengsels – verbindingen.  
 
Mengsel : 
 
Bij een mengsel behouden de samenstellende bestanddelen hun kenmerkende eigenschappen. 
Een mengsel kan men scheiden door gebruik te maken van de verschillen in eigenschappen van 
de bestanddelen. Bij een mengsel mag de gewichtsverhouding van de samenstellende 
bestanddelen willekeurig gekozen worden. 
 
Het mengsel is bijgevolg het resultaat van een fysisch verschijnsel. 
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Bij het samenvoegen van de bestanddelen treden slechts geringe warmteontwikkelingen op. 
 
 
Verbinding: 
 
Bij een verbinding behouden de samenstellende bestanddelen hun kenmerkende eigenschappen 
niet, er ontstaan nieuwe eigenschappen. 
 
Een verbinding kan men op een eenvoudige wijze niet meer scheiden, omdat de eigenschap van 
de bestanddelen waaruit de verbinding ontstaan is, bij de vorming van de verbinding verdwenen 
zijn. 
 
Bij een verbinding moet de gewichtsverhouding van de bestanddelen in bepaalde verhouding 
genomen worden (wet van PROUST: de samenstelling van een verbinding laat geen continue 
variaties toe). 
 
De verbinding van 2 stoffen gaat gewoonlijk gepaard met een sterk warmte-effect. 
 

2.3 Elementen.  
 
Bepaling en bespreking : 
 
Zoals reeds gezegd, is een element een zuivere stof, waarvan de molecule opgebouwd is uit 
atomen van dezelfde soort.  Niettegenstaande het aantal gekende verbindingen oneindig groot 
is, heeft de ervaring geleerd dat het aantal elementen gering is. 
 
Tot heden zijn er slechts een honderdtal gekend. De stoffen, die de chemie thans als elementen 
beschouwt, blijken evenwel, bij uitbreiding van de beschikbare ontledingshulpmiddelen, die naam 
niet te verdienen. De huidige elementen zijn dus enkel relatieve, hetgeen betekent dat ze slechts 
elementen zijn ten opzichte van de beschikbare chemische scheidingsmethoden. 

 
In de geschiedenis van de chemie zijn verschillende voorbeelden van stoffen te vinden, die 
aanvankelijk voor elementen gehouden worden, doch die later ontleed werden. In de loop van de 
jaren, kunnen zich nog dergelijke gevallen voordoen. 
 
Indeling en eigenschappen: 
 
De elementen worden ingedeeld in 2 groepen: 
 
1. de metalen bv. koper, zink. 
 

 bezitten een metaalglans; 
 zijn alle vast, uitgenomen kwik; 
 zijn plet-, rek- en smeedbaar; 
 zijn goede geleiders voor warmte en elektriciteit; 
 zijn elektro-positief : zij zetten zich bij elektrolyse af aan de negatieve pool of kathode. 

 
2. de niet-metalen bv. zuurstof, zwavel, koolstof. 
 

 zijn dof; 
 zijn vast (zwavel, fosfor), vloeibaar (broom) en gasvorming (zuurstof, stikstof); 
 zijn broos; 
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 zijn slechte geleiders voor warmte en elektriciteit; 
 zijn elektro-negatief : zij zetten zich bij elektrolyse af aan de positieve pool of anode. 

 
 
 

3. VEREISTEN TOT HET VERWEKKEN VAN CHEMISCHE VERSCHIJNSELEN. 
 

3.1 Nauw contact tussen de op elkaar reagerende stoffen.  
 
Om een goede inwerking te verzekeren tussen de stoffen, die bestemd zijn om met elkaar te 
reageren, moet er een nauw contact met elkaar bestaan. 
 
Vaste stoffen:  om vaste stoffen in nauw contact met elkaar te brengen, moeten ze eerst 

voldoende verkleind worden, om daarna innig gemengd te worden. 
 
Vloeistoffen:  om vloeistoffen in nauw contact met elkaar te brengen, volstaat het meestal ze 

in hetzelfde vat te gieten, te roeren of te schudden. 
 
Gassen:  om gassen in nauw contact met elkaar te brengen, worden ze gewoonlijk in 

eenzelfde ruimte gelaten, zodat zij zich dan automatisch mengen door diffusie. 
 

3.2 Prikkels.  
 
Soorten: 
 
In sommige gevallen volstaat het dat de te reageren stoffen in nauw contact met elkaar komen, 
opdat het verschijnsel of de reactie zich zou voordoen (bv. zink en verdund zwavelzuur). 
 
In vele gevallen is deze voorwaarde echter nog niet voldoende, er is dan bovendien een prikkel 
nodig om de reactie in gang te zetten. 
 
De prikkel kan zijn: 

 een geringe hoeveelheid warmte. 
 een lichtstraal. 
 een elektrische vonk. 
 de aanwezigheid van een vreemde stof d.w.z. een stof die aan de eigenlijke reactie niet 

deelneemt of schijnbaar niet deelneemt, doch haar beïnvloedt. Een dergelijke stof noemt 
men katalysator. 

 

3.3 Reactiewarmte.  
 
Bij alle reacties treedt er een warmte-effect op.  Dit warmte-effect kan echter zeer verschillend 
zijn. 
 
Verloopt de reactie onder warmteontwikkeling, dan spreekt men van een exotherme reactie. 
 (exo = naar buiten ; thermos = warmte). 
 
Wordt er daarenboven bij de reactie warmte opgenomen, dan spreekt men van een endotherme 
reactie. 
 (endo = naar binnen ; thermos = warmte). 
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3.4 Enkele wetten.  
 
De wet van het behoud van de massa - LAVOISIER. 
 
Formulering : alhoewel tijdens een chemisch verschijnsel de natuur van de stof verandert, toch 

blijft de massa ongewijzigd. 
 
De wet van de constante samenstelling - PROUST. 
 
Formulering : elke chemische verbinding heeft een constante samenstelling, d.w.z. ze bevat 

steeds dezelfde elementen in dezelfde verhouding. 
 
De wet van de eenvoudige massaverhoudingen - DALTON. 

 
Formulering : als twee elementen verschillende verbindingen kunnen vormen, dan verhouden 

zich de massahoeveelheden van het ene element die zich verbinden met een 
zelfde massahoeveelheid van het andere element als de gehele getallen. 

 
 

4. DE EIGENSCHAPPEN VAN DE ATOMEN. 
 

4.1 Voorstelling.  
 
Het atoom van een element wordt voorgesteld door een symbool of atoomteken, waarmede we 
in staat zijn een chemisch verschijnsel duidelijk en overzichtelijk weer te geven. 
 
Dit atoomteken bestaat uit de beginletter van de Latijnse naam van het beschouwde element. 
 
Indien 2 of meer elementen dezelfde beginletter hebben, dat voegt men een tweede letter toe, 
derwijze verwarring te voorkomen. 
 
 Bv. waterstof : H 
  Helium : He 
 

4.2 Begrippen verbonden aan het symbool. 
 

H betekent: 
 waterstof en niet een ander element 
 stelt niet het element voor, maar het atoom ervan 
 wij hebben hier te doen met 1 atoom en niet met 2 of meer. 
 2 H betekent: 2 atomen waterstof 
 hieraan is de atoommassaverhouding, de valentie en de affiniteit verbonden. 
 Bv. atoommassaverhouding van zuurstof: 16 valentie van zuurstof: 2 
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4.3 Tabel der elementen.  
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Atoommassaverhouding. 
De massa van het atoom van verschillende elementen zal afhankelijk zijn van het beschouwde 
element. 
 
Drukt men deze massa uit in gram, dan heeft men de absolute massa van het atoom. Op deze 
wijze krijgt men echter onpraktische kleine getallen, bv. voor waterstof  
1,67.10-24 g. 
 
Voor andere atomen heeft men eveneens dergelijke getallen gevonden. Bij chemische 
berekeningen zijn deze getallen volkomen ongeschikt en heeft men meestal slechts te maken 
met verhoudingen tussen de massa van verschillende atomen. 
 
Men heeft daarom het begrip relatieve atoommassa ingevoerd, kortweg atoommassa genoemd. 
 
De thans geldende definitie luidt als volgt : 
 
De atoommassaverhouding van een element, is de verhouding van de massa van 1 atoom van 
het element t.o.v. de massa 1/12 van de massa van 1 atoom koolstof 12. 
 
 
  Massa van 1 atoom van het element 
  Am =  
  1/12 van de massa van 1 atoom koolstof 12 
 
  c = 12 
 
Indien niet de uiterste nauwkeurigheid vereist wordt, gebruikt men bij chemische berekeningen 
steeds afgeronde verhoudingen. 
 

4.4 Affiniteit.  
 
Indien door een chemische bewerking atomen in vrijheid gesteld worden, dan verbinden zij zich 
ogenblikkelijk met andere atomen, hetzij van dezelfde aard, hetzij van verschillende aard. 
 
In het eerste geval ontstaan hieruit moleculen van elementen en in het tweede geval moleculen 
van verbindingen. 
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Elk atoom bezit dus min of meer grote aantrekkingskracht voor andere atomen. Deze neiging, tot 
onderlinge binding noemen wij affiniteit. 
 

4.5 Stechiometrische valentie of waardigheid. 

  
Bepaling 
 
Onder stechiometrische valentie of waardigheid van een element verstaan wij het aantal H-
atomen, dat 1 atoom van het beschouwde element kan binden (negatieve valentie) of het aantal 
H-atomen, dat 1 atoom van het beschouwde element kan vervangen (positieve valentie). 
 
1 atoom waterstof is nooit rechtstreeks met meer dan 1 atoom van een ander element 
verbonden; het krijgt dan ook de valentie 1. 
 
 (H+1) (O-2) (Cl-1) 
 
 

Bv. Negatieve valentie : HCl H  Cl 
 

  H2O H  O  H 
 

  NH3 H  N  H 
 │ 
  H 
 

   H 
   │ 

  CH4 H  C  H 
   │ 
   H 
 
 
Hieruit blijkt, dat de elementen CL, O, N en C respectievelijk één-, twee-, drie- en vierwaardig 
negatief zijn. 

 

Bv. Positieve valentie : Na2O Na  O  Na 
 

 So2 S ═ O 
   ║ 
   O 
 

 SO3 O ═ S ═ O 
          ║ 
          O 
 
Hieruit blijkt, dat de elementen Na en S respectievelijk één-, vier- en zeswaardig positief zijn. 
 
 
4.6 EIGENSCHAPPEN VAN DE MOLECULEN. 
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4.6.1 Intramoleculaire ruimte. 
 
 Alle stoffen zijn min of meer samendrukbaar. Daar aangenomen wordt, dat de moleculen zelf 
nagenoeg niet samendrukbaar zijn, liggen deze dus blijkbaar niet tegen elkaar aan, doch zijn ze 
van elkaar gescheiden door een ledige ruimte, de zg. intramoleculaire ruimte. 
 
Wegens de enorme samendrukbaarheid van de gassen, mogen wij aannemen dat hier de 
intramoleculaire ruimte bijzonder groot is in verhouding tot het eigen volume van de moleculen. 
 
Daar vloeistoffen en vaste stoffen zeer weinig samendrukbaar zijn, is de ruimte tussen de 
afzonderlijke deeltjes veel kleiner dan bij gassen. Als dus een vloeistof verdampt, neemt de 
intramoleculaire ruimte zeer sterk toe. 
 
 
4.6.2 Afmetingen. 
 
Om een idee te geven van de orde van grootte van de moleculen, nemen wij hier de 
zuurstofmolecule met als diameter 3.10-8 cm. De gemiddelde onderlinge afstand tussen de 
zuurstofmoleculen (bij 20°c en 76 cm Hg) bedraagt daarentegen 10-5 cm, dus ca 300 maal 
groter. 

 
 

4.6.3 Onderlinge aantrekking. 
 
Men stelt steeds een zekere samenhang van de stof vast. 
Bij vaste stoffen is deze het grootst, daar men vaak grote krachten nodig heeft om deze te 
breken. 
Bij vloeistoffen is deze vereiste kracht veel geringer, maar toch nog duidelijk merkbaar. 
Bij gassen is de onderlinge aantrekking zeer klein (bij ideale gassen zelfs niet meer merkbaar). 

 
 
4.6.4 Bewegingssnelheid van de moleculen. 
 
Dat de moleculen in voortdurende beweging zijn, kan als volgt vastgesteld worden:  
 
1. De druk, door een gas uitgeoefend op de wand van een vat, is veel groter dan deze, die 

ooit zou kunnen voortkomen van het gewicht alleen. Bovendien is deze druk in alle 
richtingen even groot. Dit wijst erop, dat de moleculen van het gas zich met grote snelheid 
bewegen en door botsing met de wand de druk veroorzaken (voor lucht bij 
kamertemperatuur co 400 m/sec.) (Wet van Boyle). 

2. De voortdurende beweging van zeer kleine deeltjes in een vloeistof zweven (zoals 
vetbolletjes in melk) kan microscopisch waargenomen worden. Deze beweging moet 
toegeschreven worden aan talrijke botsingen van de moleculen van de vloeistof tegen het 
deeltje. 

 
 
4.6.5 Bewegingsvrijheid van de moleculen (besluit). 
 
Ondanks het feit dat de moleculen van vloeistoffen en gassen voortdurend in beweging zijn (en 
wel des te sneller naarmate de temperatuur hoger is) is er een zeer verschillende mate van 
bewegingsvrijheid. 
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4.6.6 Diffusie. 
 
 Een gevolg van de bewegingsvrijheid van de moleculen is het verschijnsel van de diffusie. Onder 
diffusie verstaat men het verschijnsel dat een stof alleen door de beweging van zijn moleculen, 
dus zonder uitwendig hulpmiddel, zich homogeen over de beschikbare ruimte verdeelt. 
 
 De diffusie treedt het sterkst op bij gassen, verloopt langzamer bij vloeistoffen en doet zich zelf 
nog zeer geringe mate voor bij vaste stoffen. 
 
 
4.6.7 Molecuulmassaverhouding. 
 
Wanneer een bepaald aantal atomen verbonden is tot een molecule, dan behoudt elk atoom zijn 
eigen massa, zodat de massa van de molecule gelijk is aan de som van de massa's van alle 
atomen die erin voorkomen. 
 
Om de massa van een molecule direct te kunnen vergelijken met de massa's van de atomen, 
nemen wij voor beide dezelfde eenheid, namelijk 1/12 van de massa, van de massa van 1 atoom 
koolstof 12. 
 
De thans geldende definitie luidt als volgt: 

 
  Massa van 1 molecule van de stof 
Moleculemassaverhouding =  
 1/12 van de massa van 1 atoom koolstof 12 

 
 
4.6.8 Grammolecule (MOL). 
 
* Bepaling 

 
Onder een grammolecule van een stof verstaat men een hoeveelheid van evenveel gram als de 
moleculemassaverhouding aangeeft. 
   H2O = 18, dus 1 grammolecule H2O = 18 g 

   HgO = 216, dus 1 grammolecule HgO = 216 g 

   Dus 1 mol H2O weegt 18 g 
 
 
4.6.9 Molecuulformules. 
 
* Bepaling 
 
Molecuulformules zijn tekens die gebruikt worden om schriftelijk de moleculen van een stof voor 
te stellen. 
 
Een molecuulformule bestaat uit symbolen naast elkaar geplaatst; het zijn natuurlijk de symbolen 
van de atomen van de elementen, die in de beschouwde moleculen voorkomen. 
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Het getal rechts onder aan het atoomteken van de elementen geeft het aantal bepaalde atomen, 
in de molecule aanwezig (1 wordt verwaarloosd). Dit getal noemt men de index. 
 
Het aantal voor aan de formule geplaatst, geeft het aantal moleculen aan van de bepaalde stof. 
Dit getal noemt men de coëfficiënt. 

 
 

4.6.10 Moleculair volume. 
 
Het volume voor 1 grammolecule in gasvorm in dezelfde omstandigheden van druk en 
temperatuur is voor alle stoffen gelijk. 

  M.V. = 22,4 liter 
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OEFENINGEN. 
 
1. Bepaal de valentie van: 
 

Mg (magnesium) in MgO (magnesiumoxide) 

Fe (ijzer) in FeO (ijzeroxide) 

Fe (ijzer) in Fe2O3 (diijzertrioxide) 

Al (aluminium) in Al2O3 (aluminiumoxide) 

Na (natrium) in Na2O (natriumoxide) 

N (stikstof) in HNO3 (waterstofnitraat) 

P (fosfor) in H3PO4 (waterstoffosfaat) 
 
 
 

2. Hoeveel weegt 1 mol van: 
 

Water H2O 

Kwikoxide HgO 

Waterstofsulfaat H2SO4 

Waterstofhypocloriet HClO 
 

 
 

3. Wat is het volume van: 
 

1 molecule waterstof H2 

2 molecule zuurstof 2O2 

3 molecule chloorgas 3Cl2 
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5. PERIODIEK SYSTEEM. 
 
 
5.1 ALGEMEEN. 
 
Dit is de indeling in horizontale rijen en verticale kolommen van de bestaande en gebaseerd op 
het periodisch optreden van analoge elektronenconfiguraties met stijgende kernlading. (zie 
blz.18) 
 
Alle elementen op dezelfde horizontale rijen of perioden hebben hetzelfde aantal 
hoofdenergieniveaus. Men kan 7 rijen onderscheiden. De elementen die eveneens verticaal 
onder mekaar staan hebben identieke elektronenconfiguraties van het voorlaatste of het voor- 
voorlaatste hoofdenergieniveau. 
  e.neg. 
 
  NM 
 
 
 
 
 
 
 
    M 
e.pos. 
 
 
 
 <──── : toenemende eigenschap 
 M : metaal - onderling geen verbinding wel legeringen 

 NM : niet metaal - vormen verbindingen met M, maar ook onderling die op hun 
beurt zowel verbindingen aangaan met M 

 Amfotere : deze elementen hebben zowel metaal als niet-metale eigenschappen 
 Edelgassen : gaan met geen enkel element een verbinding aan, zijn inert en hebben 8 

elektronen op het buitenste hoofdenergieniveau 
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5.2 DE INDELING EN NAAMVORMING. 



 

 

20 

 
De chemische verbindingen kunnen volgens hun chemische eigenschappen en samenstelling 
ingedeeld worden in oxiden, basen, zuren en zouten. 
 
 
5.2.1 Oxiden. 
 
Een oxide is een verbinding van een element met zuurstof: deze bepaling is echter te algemeen 
om alle zuurstofverbindingen van de elementen duidelijk te kenmerken. 
 
Daar de elementen ingedeeld werden in metalen en niet-metalen, zullen er dus volgens 
bovenstaande bepalingen 2 soorten oxiden zijn: 

 metaaloxiden 
 niet-metaaloxiden 

 

Metaaloxiden:  
 

 dit zijn basevormende oxiden 
 bevat zeepsmaak 
 kleurt rood lakmoes blauw 

 
 . 4Na + O2   2Na2O 

    4Al + 302   2Al2O3 
 
 Naamvorming : M met 1 valentie : naam van het M + oxide 
   M met # valentie : aantal M + aantal oxide 
 
  aantal = mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca,... 
 
 Al2O3 aluminiumoxide 

 Na2O natriumoxide 

 Fe2O3 diijzertrioxide 

 

Niet-metaaloxiden: 
 

 zijn zuurvormende oxiden 
 zure smaak 
 kleurt blauw lakmoes rood 

 
   S + O2   SO2 (S = + 4) 

       SO2 zwaveldioxide 

 
 Naamvorming: identiek aan metaaloxiden. 
 
 

OEFENING:   
 
Schrijf de formules en geef de naam voor de oxiden van: 
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Aluminium, magnesium, natrium, ijzer II waardig, ijzer III waardig, zwavel (II en III waardig), 
silicium, nikkel, fosfor II waardig. 
 
 
5.2.2 Basen of hydroxiden. 
 
Metaalhydroxiden zijn verbindingen van een metaal met de éénwaardig negatieve OH-groep 
(hydroxylgroep genoemd). Bezitten een zeepachtige smaak en zijn vettig bij het aanvoelen. 
 
   natriumoxide + water  natriumhydroxide 
    aluminiumoxide + water  aluminiumhydroxide 
    ijzer (II) + water ijzerdihyrdroxide 
 
 Naamvorming :  metaal met 1 valentie : naam M + hydroxide 
   metaal met # valentie : naam M + aantal hydroxide 
 

OEFENING:  
Maak van bovenstaande metaaloxiden (vorige oefening) metaalhydroxiden. 
 
 
5.2.3 Zuren. 
 
Zuren kunnen ontstaan door toevoeging van water aan zuurvormende oxiden. 
De zuren vertonen een zure smaak en tasten sommige metalen min of meer sterk aan onder 
waterstofontwikkeling, terwijl het metaal zogezegd in oplossing treedt. 
 
 Zuur = HR zuurrest 
 
 
 
  waterstof 
 

 R  NM     dit geeft hydrozuren 

   NMO  dit geeft oxozuren 
 
 

HYDROZUREN zijn dus verbindingen met een niet-metaal en waterstof (HNM) 
 
 Naamvorming: waterstof + stam niet-metaal + ide 
 
  HCL waterstofcloride 

  H2S waterstofsulfide 

  H3P waterstoffosfide 
 

 

OXOZUREN zijn verbindingen met een niet-metaal en zuurstof met waterstof (HNMO) 
 
 Naamvorming: waterstof + stam niet-metalen + aat 
 

  H2SO4  ────> waterstofsulfaat 
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   HNO3  ────> waterstofnitraat 

   H2CO3  ────> waterstofcarbonaat 

   H2SiO3  ────> waterstofsilicaat 

   H3BO3  ────> waterstofboraat 

   H3PO4  ────> waterstoffosfaat 

   HClO3  ────> waterstofcloraat 
 
Wanneer nu het aantal zuurstofatomen niet is zoals hierboven aangegeven dan verandert de 
naam: 
 
  - 1 O  waterstof + stam niet-metaal + iet 

  - 2 O  waterstof + hypo + niet-metaal + iet 

  + 1 O  waterstof + per + niet-metaal + aat 
 
  HClO4  ────> waterstofpercloraat 

   HClO  ────> waterstofhypocloriet 
 
 

OEFENING:   
Geef de forumule van: 
Waterstofsulfiet, waterstofpernitraat, waterstofhypoboriet, waterstoffosfide, waterstoffosfiet. 
 
 
5.2.4. Zouten. 
 

Zoutvormingsreacties: 
 

 1) zuur + base   ────> zout + water 

  HR  +  MOH   ────> MR   + H2O 

 2) zuur + metaaloxide  ────> zout + water 

  HR  +     MO   ────> MR  + H2O 

 3) niet-metaaloxide + base  ────> zout + water 

  NMO + MOH  ────> MR + H2O 

  NMO + H2O  ────> HR 

 4) metaaloxide + niet-metaaloxide ────> zout 

  MO   + NMO   ────>   MR 

 NMO   + H2O   ────>   HR 

 5) metaal (onedel) + zuur ────> zout + waterstof 

  M     + HR  ────> MR  +  H2 

 
 Naamvorming: is identiek met deze die gebruikt wordt voor zuren. 



 

 

23 

 Naam M + naam zuurrest of wanneer M met verschillende valenties. 
 aantal naam M + aantal naam zuurrest 
 
 Vb. Aluminiumcloride AlCl3 
  ijzerdipernitraat Fe(No3)2 
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OEFENINGEN: 
 
1.  waterstofcloride met aluminiumhydroxide 

2.  waterstofperboraat met koperhydroxide 

3.  waterstofnitraat met diijzertrioxide 

4.  waterstofsulfide met dikoperoxide 

5.  zwaveltrioxide met zinkhydroxide 

6.  difosforpentoxide met ijzertrihydroxide 

7.  aluminiumoxide met koolstofdioxide 

8.  bariumoxide met zwaveltrioxide 

9.  ijzer (II) met waterstofsulfide 

10.  zink met waterstofperboraat 

 
 
 

ALGEMENE OEFENINGEN. 
 
1. Bereken de moleculemassaverhouding en de procentuele samenstelling van calciumsulfaat 

als de atoommassa’s zijn: 
 

Ca = 40 S = 32 O = 16 
 
 

2. Een chemische formule bevat 2,04 % waterstof, 32,65 % zwavel, 65,31 % zuurstof. 
Geef de formule als de atoommassa’s voor : 

 
H2 = 1 S = 32 O = 16 
 
 

3. Hoeveel liter zuurstof verkrijgt men bij de verbranding van 1 kg KCl. 
 

K = 39 S = 35 O = 16 
 
 

4. Hoeveel zink heeft men meer nodig om 20 m³ waterstof te bereiden bij 0°c en 76 cm Hg 
(Zn = 65,5). 

 
 

5. Hoeveel gram natrium bevinden zich in 48,6 gram natriumsulfaat. 
 

Na = 23 S = 32 O = 16 
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ELEMENTAIRE 

ORGANISCHE CHEMIE. 
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1. INLEIDING. 
 
 
1.1. WAT IS ORGANISCHE CHEMIE? 
 
De organische chemie houdt zich bezig met de studie van de koolstofverbindingen, met 
uitzondering van enkele zeer eenvoudige verbindingen, zoals CO2 en de carbonaten. Deze 
worden bij de anorganische chemie ingedeeld. 
 
De scheiding tussen organische en anorganische chemie dateert uit de tijd, toen men meende, 
dat de ingewikkelde koolstofverbindingen alleen in de levende natuur gevormd konden worden 
en niet in het laboratorium konden bereid worden. De planten en de dieren beschikten daartoe 
over een bijzondere kracht, die men in het laboratorium niet te hulp kon roepen, de z.g. 
levenskracht. 
 
Deze opvatting heeft men moeten prijsgeven, toen men in het begin van de vorige eeuw gelukte 
kunstmatig uit anorganische stoffen organische te bereiden. Het verschil tussen de organische 
en anorganische scheikunde was hiermee verdwenen. Toch heeft men de indeling behouden en 
wel om de volgende redenen: 
 
 Het aantal koolstofverbindingen is zeer groot. Dit vindt zijn oorzaak in 2 eigenschappen, die 

men speciaal bij deze verbindingen aantreft: 
 

* De koolstofatomen kunnen zich met elkaar verbinden tot soms zeer lange ketens, een 
eigenschap die atomen van de andere elementen in veel mindere mate bezitten. Deze 
atoomketens kunnen open of gesloten zijn. 

 
* Isomerie 

Het komt vaak voor, dat 2 of meer stoffen door dezelfde empirische formule moeten 
voorgesteld worden, hoewel de eigenschappen soms sterk uiteenlopen. Deze stoffen, die 
men isomeren noemt, hebben dan verschillende structuurformules. Men kan, uitgaande 
van dezelfde atomen, verschillende moleculen opbouwen. Hiermee dient opgemerkt te 
worden dat het koolstofatoom steeds vierwaardig is. Ter verduidelijking een voorbeeld. 

 
Men kent 2 stoffen met de empirische formule C4H10, die in structuur als volgt moeten 
voorgesteld worden. 

 
 
  H H H H 

      

  H  C  C  C  C  H 

           
    H  H  H  H 
 
 

 H  H  H 

        

 H  C  C  C  H 

        

   H    H 

      
   H - C - H 
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     H 
 
 
 De eigenschappen van de organische stoffen wijken vaak sterk af van die van de 

anorganische verbindingen. Zo zijn de meeste organische verbindingen brandbaar, waarbij 
CO2 en H2O ontstaan: de stoffen reageren meestal traag met elkaar, omdat de reacties 
geen ionreacties zijn; de organische stoffen lossen slecht op in water, maar goed in andere 
organische verbindingen zoals benzine, ether, enz... 

 
 
1.2. BETEKENIS VAN DE ORGANISCHE CHEMIE. 
 
De organische chemie bevat zeer vele uiterst belangrijke verbindingen, zodat de toepassingen 
en de praktische verwerking van deze koolstofverbindingen tot een enorme omvang uitgegroeid 
is, zoals bereidingen van medicamenten, desinfectans, vitaminen, studie van de stofwisseling en 
andere levensprocessen. 
 
In het dagelijkse leven komen wij steeds in aanraking met organische verbindingen: brandstoffen 
(olie, gas), steenkool en steenkoolprodukten, smeeroliën, voedingsmiddelen, kleurstoffen, 
parfumerieën, zepen, benzine, olie, rubber, fotografische ontwikkelaars, inkten, lakken, vernissen 
en kunstharsen, plastiek, springstoffen, enz... 
 
 
1.3. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ORGANISCHE STOFFEN. 
 
Alle elementen kunnen aan de vorming van organische stoffen deelnemen, toch komen slechts 
een beperkt aantal in aanmerking. 
 
Behoudens enkele uitzonderingen is koolstof steeds gebonden aan waterstof. 
 
Daarnaast bevat een zeer groot aantal verbindingen ook zuurstof. Een even groot aantal bevat 
stikstof (al of niet met zuurstof), een kleiner aantal fosfor of zwavel. 
 
De wijze waarop de moleculen van de koolstofverbindingen zijn opgebouwd, noemt men de 
structuur van de molecule. Op grond van deze structuur deelt men hen in de volgende grote 
groepen in: 

 
 
ORGANISCHE VERBINDINGEN 

 
 
 
 ALIFATISCHE VERBINDINGEN CYCLISCHE VERBINDINGEN 
 
 
 
  CARBOCYCLISCHE
 HETEROCYCLISCHE 
  VERBINDINGEN VERBINDINGEN 
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 Alifatische verbindingen. 
 
De koolstofatomen vormen open ketens, die al of niet vertakt kunnen zijn. 
 
 
 

 Bv.  C  C  C  C  C  
 
 

   C  C  C  C  C  

      

     C  
 
 
     C 

      

   C  C  C  C  C  

      

     C  
 
 
Op de plaats van de valentiestreepjes (koolstof is vierwaardig) zijn waterstofatomen (N, O, 
halogenen) of atoomgroepen (OH, NO2, NH2) gebonden. 
 
 
 Cyclische verbindingen. 
  
De cyclische verbindingen bezitten een ringstructuur. Bij de carbocyclische verbindingen bestaat 
deze ring uitsluitend uit koolstofatomen.  
 
 Bv. 
 

 
 
De heterocyclische verbindingen vormen ringen, waarin ook andere atomen dan koolstof 
opgenomen zijn (meestal N, O of S), zg. hetero-atoom. 
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 Bv. 
 
 
 

  
 C 
 
 

    C   C   C  C   C  C  

          

  C C   C  C   C  C  

   
 
 N  O  S 
 
 
Wij zullen ons hier beperken tot het bespreken van de eenvoudigste koolstofverbindingen, de 
koolwaterstoffen. 
 
 

2. ALIFATISCHE KOOLWATERSTOFFEN. 
 
2.1. VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN OF ALKANEN. 
 
2.1.1. Bepaling. 
 
De verzadigde koolwaterstoffen zijn alle verbindingen, die uitsluitend koolstof en waterstof 
bevatten, terwijl de molecule geen waterstofatomen meer kan opnemen ("verzadigd" is met 
waterstof). 

 
 

2.1.2. Algemene formule. 
 
De alkanen bezitten de algemene formule: 
 

 CnH2n+2 met n  1 
 
 Bv. n = 1 2n + 2 = 4 CH4 
 
    n = 2 2n + 2 = 6 C2H6 
 
    n = 3 2n + 2 = 8 C3H8 
 
    ..... .......... .... 
 
 
2.1.3. Nomenclatuur. 
 
De eerste vier koolwaterstoffen hebben een eigen naam, vanaf C5 wordt de naam afgeleid van 
het Griekse telwoord, aangevend het aantal C-atomen, door daaraan de uitgang -aan toe te 
voegen. 
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De algemene verzamelnaam voor deze reeks koolwaterstoffen is alkaan. 
 
 Bv.  CH4 : methaan 
 
    C2H6 : ethaan 
 
    C3H8 :  propaan 
 
    C4H10 :  butaan 
 
    C5H12 :   pentaan 
 
    C6H14 :   hexaan 
 
    C7H16 :   heptaan 
 
    C8H18 :   octaan 
 
 C9H20 :  nonaan 
 
 C10H22 :  decaan 
 
 ...... :  ....... 
 
Op te merken valt, dat elke volgende verbinding één CH2 groter is dan de voorgaande. Een 
dergelijke reeks noemen wij een homologe reeks. 
Bovenstaande reeks is die der alkanen, verzadigde koolwaterstoffen of paraffinen. 
 
 
2.1.4. Algemene eigenschappen van de alkanen. 
 
1. zeer weinig reactief, inert 
2. bij hogere temperaturen ontleden zij, waarbij hogere alkanen in kleinere koolwaterstoffen 

uiteenvallen en waarbij zich ook koolstof afscheidt, kraking 
3. de eerste vier termen van de reeks zijn gassen (butagas, propagas).  Vanaf C5H12 tot C17H36 

zijn het kleurloze vloeistoffen, de lagere met benzinegeur, de hogere steeds minder; nog 
hogere termen zijn witte, wasachtige reukloze stoffen (w.o. paraffine) 

4. een groot deel van deze alkanen wordt als hoofdbestanddeel van de aardolie gevonden. 
 
 
2.1.5. Methaan: CH4. 
 
Methaan is de eenvoudigste organische verbinding, één enkel koolstofatoom gebonden aan 4H-
atomen, dus CH4.  Methaan is een gas, reukloos, kleurloos en zeer goed brandbaar. Met lucht 
vormt het een zeer ontplofbaar mengsel. 
 
Trichloormethaan of chloroform CHCL3 is afgeleid van het methaan, door 3 waterstofatomen te 
vervangen door drie chlooratomen is een zware vloeistof met zoete geur. Het dient als 
oplosmiddel (vetten). 
 
 
2.1.6. Propaan C3H8 en butaan C4H10. 
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Propaan is het hoofdbestanddeel van propaangas (L.P.G.) en butaan is een voornaam 
bestanddeel van het zogenaamde butagas. 
 
 
 
 
2.1.7.Andere koolwaterstoffen. 
 
De verzadigde koolwaterstoffen of alkanen komen in grote hoeveelheden in de natuur voor in 
ruwe aardolie of petroleum. De aardolie wordt op bepaalde plaatsen in de aardlagen 
aangetroffen (Bones, Pennsylvanië, Midden-Oosten,enz...) 
De ruwe aardolie wordt door gefractioneerde distillisatie gescheiden in : benzine, kerosine, 
gasolie, smeerolie, residu. 
 
 
2.1.8. Structuurformules. 
 
  H H H H H H 

        

 H  C  H H  C  C  H H  C  C  C  H 

        
  H H H H H H 
 
 Methaan Ethaan Propaan 
 
 CH4 C2H6 C3H8 
 
 Andere voorstelling CH3 – CH3 CH3 – CH2 – CH3 
 
 
 
2.2. ALKYLGROEPEN. 
 
2.2.1. Algemeen. 
 
Atoomgroepen, die 1 waterstofatoom minder bevatten dan de alkanen noemt men alkylradicalen. 
 
Hun algemene formule is dus CnH2n+1 en de naam wordt afgeleid door in de naam van het 
overeenkomstig alkaan de uitgang -aan te vervangen door -yl. 
De algemene naam is alkyl. 
 

Bv. CH3 : methyl 
 
 C2H5 : ethyl 
 
 C3H7 : propyl 
 
 ... : ...... 
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Deze radicalen kunnen nooit zelfstandig bestaan. Met hun vrije valentie kunnen zij verbindingen 
aangaan. 
 
2.2.2. Isomerie – naamvorming. 
 
Isomeren zijn verbindingen met dezelfde brutomoleculaire formule maar met verschillende 
structuurformules en met verschillende eigenschappen. 
 
 Bv.  Hexaan 
 
  Formule: C6H14 
 

    C  C  C  C  C  C  hexaan 
 
 

    C  C  C  C  C  

               2 methylpenthaan 
      C 
 
 

    C  C  C  C  C  

               3 methylpenthaan 
        C 
 
 

    C  C  C  C  

               2,3 methylbutaan 
      C  C 
 
 
   C 

    

    C  C  C  C  

               2 dimethylbutaan 
      C 
 
 
2.2.3. Oefeningen op isomerie. 
 
 
 
2.3. ALKENEN. 
 
2.3.1. Algemene formule en structuur. 
 
De alkenen bezitten de algemene formule : CnH2n 
 
 Bv. n  =  2 2n = 4 C2H4 
 
  n = 3 2n = 6 C3H6 
 
  ..……….. …………...... …..... 
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Deze reeks omvat dus koolwaterstoffen, die 2H-atomen minder bevatten dan de alkanen. Een 
nader onderzoek leerde, dat er altijd een even aantal H-atomen minder zijn dan bij de alkanen en 
dat de ontbrekende H-atomen altijd verbonden zijn geweest aan 2 naast elkaar staande C-
atomen. Dit leidde tot het besluit, dat er geen vrije valenties kunnen zijn, maar dat deze elkaar 
opvangen. 
Dit stellen wij voor door het symbool van de dubbele binding. 

 
 

 
Het symbool - C = C - wil niet zeggen, dat beide C-atomen nu tweemaal zo sterk gebonden zijn 
als bij een enkele binding. 
 
De extrabinding springt onder bepaalde omstandigheden gemakkelijk weer open, waardoor de 
valenties voor andere bindingen vrijkomen. 
 

 Bv. Alkeen + H2  alkaan 
 

  C2H4 + H2  C2H6 
 
 
2.3.2. Naam. 
 
De naam wordt afgeleid door in de naam van het overeenkomstig alkaan de uitgang -aan te 
vervangen door -een. 
 
  Bv. C2H4 : etheen  C = C 
 

    C3H6 : propeen C = C  C 
 

    C4H8 : buteen  C = C  C  C 
 
 
Nb.  Metheen bestaat niet, daar de dubbele binding zich tussen 2 C-atomen bevindt. 

 
Isomerie bestaat zoals vroeger beschreven en is eveneens afhankelijk van de plaats van de 
dubbele binding. 

 
Oef. : isomerie van penteen 
 
 
2.4. ALKYNEN. 
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2.4.1. Algemene formule en structuur. 
 
 CnH2n-2 
 

 Bv. n = 2 2n - 2 = 2  C2H2 
 

  n = 3 2n - 2 = 4  C3H4 
 

  ..... ..........  ..... 
 
Deze reeks bevat dus koolwaterstoffen, die 4H-atomen minder bevatten dan de alkanen. 
Een nader onderzoek leerde, dat er altijd een even aantal H-atomen minder zijn dan bij de 
alkanen en dat de ontbrekende H-atomen altijd gebonden zijn geweest aan 2 naast elkaar 
staande C-atomen. 
Dit leidde tot het besluit, dat er geen valenties (vrije) kunnen zijn, maar dat deze elkaar 
opvangen. 
 
Dit stellen wij voor door het symbool van de drievoudige bindingen. 
 

 H - C  C  H C2H2 Ethyn 
 
 
  H 
  │ 

 H - C  C  C  H  Propyn 
  │ 
  H 
 
 
2.4.2. Naam. 
 
De naam wordt afgeleid door in de naam van het overeenkomstig alkaan de uitgang -aan te 
vervangen door -yn. 
 
 Bv. C2H2 : ethyn 
 
  C3H4 : propyn 
 

  C4H6 : butyn  C  C  C  C butyn 1 

     C  C  C  C butyn 2 
 
Isomerie zoals hoger beschreven. 
 
 

2.4.3. Ethyn of acetyleen : C2H2   (H - C  C – H) 
 
Acetyleen brandt met een zeer hete vlam; vindt toepassing bij snij-en lasbranders, waarbij de 
vlam aangeblazen wordt met zuurstof (vlamtemperatuur: 3500 °C). 
In mindere mate wordt acetyleen nog voor verlichtingsdoeleinden gebruikt, hoofdzakelijk voor 
lichtboeien en vuurtorens, ingeval elektriciteit niet beschikbaar of te duur is. 
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Acetyleen is grondstof voor de bereiding van een groot aantal organische stoffen bv. azijnzuur. 
Het komt ook in aanmerking voor de polymerisatie bv. voor neopreen. Bij 700 °C ontstaat uit 3 
moleculen C2H2 benzeen met als formule C6H6. 
 
De eerste drie termen van de reeks zijn gasvormig, de hogere zijn vloeistoffen of - boven C18H36 
- vast. 
 
 
2.5. ALKANOLEN (alcoholen). 
 
2.5.1. Algemene formule. 
 
De alkanolen bezitten de algemene formule : CnH2n+1OH 
 
 Bv. n = 1 2n + 1 = 3 CH3OH 
 
  n = 2 2n + 1 = 5 C2H5OH 
 
  n = 3 2n + 1 = 7 C3H7OH 
 
Zij zijn dus afgeleid door van de alkanen 1H-atomen te vervangen door één OH-groep.  
 
 
2.5.2. Structuurformule – isomerie – naamvorming. 
 
 

   

 CH3OH  C  OH methylalcohol 

      Methanol 
 
 

      

 C2H5OH  C  C  OH ethylalcohol 

        
 
Isomerie is mogelijk en in afhankelijk van de plaats waarop de OH-groep zich bevindt. 
 
 
2.5.3. Eigenschappen. 
 
De lagere termen zijn vloeistoffen, de eerste drie in alle verhoudingen met water mengbaar; bij 
de hogere termen neemt de oplosbaarheid in water af. 
Vanaf C10H21OH, decanol, zijn de alkanolen vaste, witte, wasachtige stoffen, nagenoeg 
onoplosbaar in water. 
 
 
2.5.4. Methanol CH3OH. 
 
De oude bereiding van methanol is uit de distillatieproducten van hout, daaraan heeft men ook 
de thans weinig meer gebruikte naam van houtspiritus te danken. 
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Methanol wordt gebruikt als oplosmiddel (lakken, vernissen), als grondstof voor verschillende 
synthesen, voor antivriesmiddelen in auto's, voor het denatureren van alcohol. 
Zeer grote hoeveelheden methanol worden door oxidatie omgezet tot formaldehyde (formol), een 
uiterst belangrijk product voor het maken van bepaalde kunstharsen (bv. bakeliet). 
 
Methanol is zeer giftig, ook bij inademen van de damp.  
Kleine hoeveelheden kunnen reeds blindheid veroorzaken door degeneratie van het 
zenuwstelsel. 
 
 
2.5.5. Ethanol C2H5OH. 
 
Ethanol, alcohol, is één der belangrijkste alcoholen met de meeste toepassingen. De grootste 
hoeveelheid wordt opgedronken in de vorm van talloze alcoholische dranken, die door gisting 
van allerlei suikerhoudende extracten (vruchten e.a.) verkregen worden. Op alcohol, bestemd 
voor consummatie en ook voor parfumerieën en eau de colognes, worden hoge accijns geheven. 
 
Alcohol wordt gebruikt als oplosmiddel voor lakken, vernissen en farmaceutische producten, voor 
de fabricage van kleurstoffen, synthetische rubbers en andere chemische producten. Dan 
gebruikt men, tenzij dit niet goed mogelijk is, gedenatureerde alcohol. 
Deze is voor consumptie ongeschikt gemaakt door toevoeging van methanol, dat slechts zeer 
moeilijk weer uit de alcohol te verwijderen is (ter waarschuwing voegt men soms een blauwe 
kleurstof toe: brandspiritus). 
 
 
2.5.6. Meerwaardige of polyalcoholen. 
 
 De diolen of meerwaardige alcoholen zijn verbindingen die twee OH-groepen bevatten die 

aan 2 verschillende koolstofatomen gebonden zijn. 
 
 Naam: alkaandiolen of glycolen 
 
 Bv.   CH2OH – CH2OH 
 
  H H 

    Alkaandiol 

  OH  C  C  OH Glycol 

    
  H H 
 
 
  H OH H 

      

  H  C  C  C  OH 1,2 propaandiol 

     
  H H H 
 
 De triolen of driewaardige alcoholen worden identiek gevormd doch zoals de naam het doen 

vermoeden zijn er hier 3 H-atomen vervangen door 3 OH-groepen. 
 
  OH OH OH C3H8O3 
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   C  C  C  of CH2OH – CHOH – CH2OH 

      
   H H H propaantriol 
      glycerine 
 
 
2.6. Esters. 
 
Een ester wordt gevormd door de reactie van een alcohol en een zuur. 
 
 CnH2n+1OH + HR ──> CnH2n+1R + H2O 
 
 Bv.  Ethanol + waterstofsulfaat 
 

 2C2H5OH + H2SO4  (C2H5)2SO4 + 2H2O 
 
Naam: diethylsulfaat (ester) 
Oef. : de lezer kan zelf oefeningen bedenken. 
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2.7. Ethers. 
 

 CnH2n+1 - OCmH2m+1 n  m 
  n = m 
 Bv.  diethylether (ester) C2H5  OC2H5 
 
Structuurformule 
 
  H H H H 

      

 H  C  C  O  C  C  H 

      
  H H H H 
 
Andere voorstelling :  CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3 

 
 
 ether 
 
 
 diethylethers   
    
 
 
 
2.8. Alkanalen (aldehyden). 
  O  

Aldehyden groep   C 
  H 
 
 Bv.  methanal of formaldehyde (n = 0) 
 
 H O 

 H  C  CnH2n+1  C HCOH 
 O H 
 
  (n = 1) 
 
  H 

   O 

  H  C  C CH3COH 

   H 
  H 
 
  (n = 2) 
 
 H H 

   O 

 propanal H  C  C  C C2H5COH 

   H 
 H H 
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 DE “C” op het einde telt mee voor de naamvorming. 
 
2.9. Alkanonen (ketonen). 
 
Kenmerk: carbonylgroep  C = O CnH2nO 
 
Naam:  alkaan + ON 
 

 n = 3  CH3  C  CH3  propanon of aceton 

  dimethylteton 
 O 
 
 
 CnH2nO H H 

   

 H  C  C  C  H 

 C3H6O    
   H O H 
 
 
 
 n = 4 H H H 

    

 C4H8O H  C  C  C  C  H 

     
 H O H H 
 
 

 CH3  C  CH2  CH3 butonon 

  
 O 
 
 
 n = 2 H H 

   

 C2H4O H  C  C ethanon 

   
 H O 
 
 
2.10. AlkAAncarbonzuren of vetzuren. 
 
Formule :  CnH2n+1COOH 
 
 
    OH 
 

Kenmerk :   C carboxylgroep (COOH) 
 
  O 
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 n = 0  HCOOH waterstofcarbonzuur 
   mierenzuur 
 

 n = 1  CH3COOH methaancarbonzuur 
   azijnzuur 
 

 n = 3  C3H7COOH propaancarbonzuur 
    boterzuur 
 

 n = 17  C17H35COOH heptadecaancarbonzuur 
    stearinezuur 
 
2.11. Suikers of koolhydraten of sachariden. 
 
Formule :  CmH2nOn 
 
Bv. monosucharide C6H12O6 glucose frucose 
 
 disacharide  C12H22On suiker 
 
 polysacharide (C6H12O6)n zetmeel cellulose 
 
 
 

3. CYCLISCHE VERBINDINGEN. 
 
3.1. BENZEEN C6H6. 
 
Van de cyclische verbindingen is benzeen de belangrijkste, omdat ze de bouwsteen is voor vele 
andere aromatische verbindingen. De naam "aromatische verbindingen" is aan deze stoffen 
gegeven, omdat ze vaak een kenmerkende geur bezitten. 
Benzeen is een kleurloze vloeistof, niet mengbaar met water en met een kenmerkende geur. 
Benzeen wordt bij de verwerking van steenkoolteer uit lichte teerolie afgescheiden. 
Wanneer wij benzeen vergelijken met hexaan C6H14, dat zien wij dat benzeen 8H-atomen minder 
heeft. Het zou te verwachten zijn dat benzeen dus sterk onverzadigd is. 
Hoewel benzeen wel een zeer zwak additievermogen heeft, gedraagt het zich hoofdzakelijk als 
een verzadigde verbinding. 
  
Structuurformule: 
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Tolueen (toluol) : C4H5CH3 of methylbenzeen 

 
Xyleen (xylol) : C6H4(CH3)2 of dimethylbenzeen 

Ze dient o.a. als motorbrandstof en wordt ook gebruikt als oplosmiddel voor vetten en andere 
organische stoffen. 
Door ongevulkaniseerde rubber in benzeen op te lossen, ontstaat solutie. 
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3.2. FENOL. 
 
Fenol is van benzeen afgeleid door in de molecule 1 H-atoom te vervangen door één OH-groep. 

Fenol wordt als antisepticum gebruikt. C6H5OH 
 
 
3.3. ANILINE - C6H5NH2 
 
Aniline is van benzeen afgeleid door in de molecule 1H-atoom te vervangen door een 
aminegroep NH2. 

Aniline is een kleurloze, giftige vloeistof, die na enige tijd bruinachtig gekleurd wordt. Aniline is de 
grondstof voor de bereiding van andere organische stoffen, zoals geneesmiddelen. 
 
 
3.4 POLYMEREN. 

 
Polymeren zijn erg lange, kettingvormige moleculen die opgebouwd zijn uit duizenden kleine 
moleculen. Die kleine moleculen die als het ware de schakels van de ketting vormen, noemt met 
de monomeren. 
 
Polymeren komen in de natuur voor, enkele voorbeelden zijn : 
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 cellulose : dit zijn de vezelvormige moleculen in hout, papier,… 
 rubber en andere natuurlijke harsen bestaan uit polymeren 
 de eiwitten of proteïnes in onze huid 
 
Kunststoffen zijn ook polymeren. Het is echter zo dat kunststoffen door de mens gemaakt zijn, 
ze komen niet in de natuur voor. 
 
De polymeerchemie, dit is de tak van de chemie die zich bezighoudt met de studie van de 
polymeren, heeft zich pas de laatste decennia echt ontwikkeld. 
 
Eén van de allereerste polymeren werd uitgevonden door de Gentse scheikundige Leo 
Baekeland. Hij bereidde in 1909 het bakeliet, dat al snel voor o.m. elektrische schakelaars en 
stekkers aangewend werd. 
 
De grote start van de polymeerchemie kwam er in 1929, toe onderzoekers bij BASF 
Ludwigshafen een industrieel interessante methode ontwikkelden om styreen te maken. Uit dit 
styreen kon men polystyreen bereiden, de alom bekende kunststof waaruit o.m. kogelpennen, 
speelgoed, kastjes voor radio's en TV's en isolatieschuim (type Styropor of Isomo) gemaakt 
wordt. 
 
Thans is bijna de gehele polymeerchemie gebaseerd op aardolieproducten. Inderdaad kan men 
uit aardolie (petroleum) een heleboel grondstoffen halen om polymeren uit te bereiden: denk aan 
etheen (-polyetheen) en propeen (-polypropeen). 

 
Bekijken we even de voornaamste (en bekendste) kunststoffen: 

 
 polyetheen: voor o.a. zakken en kuststof buizen 
 polystyreen: voor o.a. gebruiksvoorwerpen, speelgoed, kogelpennen,… 
 PVC (polyvinylchloride), van fonoplaten, vinyl, ramen, vloerbekleding,… 
 Polyurethaan, van schoenzolen, matrassen, moderne skischoenen, sommige soorten 

isolatieschuim, lijmen,… 
 Polyamide (nylon), van o.a. textielvezels, ritssluitingen, tandwielen,… 
 Teflon (polytetrafluoretheen), voor dichtingringen, de antiaanbaklaag van braadpannen,… 
 
 
3.4.1. Het polymerisatieproces. 
 
Polymeren komen tot stand-in een reactie die wij de polymerisatie noemen. Belangrijk hierbij is 
dat de bouwsteentjes, de monomeren dus, beschikken over  
 

- één of meerdere C = C verbinden 

    OF 

- een ringstructuur 

Tijdens het polymerisatieproces worden de dubbele- of de ringbindingen opengebroken en 
koppelen zich een groot aantal van die monomeren aan mekaar tot een polymeer. 

 
de polymerisatie van etheen of polyetheen. 
 
  CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + …. 

  CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-…… 
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Wat grappiger, maar duidelijker is volgende voorstelling: 
 
☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ 

    monomeren 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

    polymeren 

 
 

3.4.2. Algemene eigenschappen van polymeren. 
 
Polymeren - vanaf hier verstaan wij daaronder kunststoffen - hebben een aantal 
gemeenschappelijke eigenschappen. 
 polymeren zijn doorgaans vrij licht 
 polymeren kunnen niet roesten 
 polymeren (althans toch de klassieke) geleiden geen stroom, ze zijn dus isolatoren 
 polymeren hebben een kleine warmtegeleidingcoëfficiënt, zij zijn dus goede warmte-

isolatoren 
 polymeren zijn vaak goed bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden 
 polymeren bieden tenslotte een enorm gamma aan verwerkingsmogelijkheden en -

technieken, één van de reden van hun succes. 
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4. GEVAREN. 
 
 
4.1. ZUREN, BASEN EN ZOUTEN. 
 
Een zuur ontstaat dus als men een niet-metaaloxide in water oplost. 
 
Voorbeelden: 
  
CO2 + H2O --> H2CO3 koolzuur 
 
SO3 + H2O --> H2SO4 zwavelzuur 
 
P2O5 + 3H2O --> 2H3PO4 fosforzuur 
 
Zuren worden altijd genoteerd zoals rechts van de pijl staat : eerst de waterstofatomen en dan de 
zogenaamde zuurrest. 
In onderstaande tabel zijn de meest voorkomende zuren en hun zuurresten opgenomen. 
De anorganische zuren zijn meestal niet brandbaar. Het grootste gevaar voor de hulpverleners is 
dat de meeste zuren erg corrosief zijn en daardoor de huid sterk kunnen aantasten. 
Deze corrosiviteit kan worden teruggebracht door het zuur met water te verdunnen. Dit 
verdunnen dient altijd met een grote overmaat aan water te gebeuren. Wanneer bijvoorbeeld te 
weinig water op een grote hoeveelheid zwavelzuur wordt gebracht, zal het water gaan koken, 
waardoor stoomexplosies kunnen ontstaan, die het vuur ver wegspatten. 
  
Een base ontstaat als men een metaaloxide in water oplost. 
 
Voorbeelden: 
 
Na2O + H2O --> 2NaOH natriumhydroxide 
 
CaO + H2O --> Ca(OH)2 calciumhydroxide 
 
Kenmerkend voor de basen is de aanwezigheid van een of meerdere OH-groepen. Ook basen 
zijn erg corrosief en kunnen de huid aantasten. De anorganische basen zijn niet brandbaar. De 
belangrijkste basen zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 
TABEL. 
 
 Naam van de base Formule Veel gebruikte 
handelsnaam 

 natriumhydroxide NaOH  natronloog 
 kaliumhydroxide KOH  kaliloog 
 calciumhydroxide Ca(OH)2  gebluste kalk 
 ammoniumhydroxide NH4OH  ammoniak 
 
Als men een zuur en een base met elkaar laat reageren wordt een zout gevormd.  Hierbij komt 
water vrij. 
 
 
Voorbeeld : 
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Ca(OH)2 + H2SO4 --> CaSO4 + 2H2O 
 
In woorden : calciumhydroxide plus zwavelzuur vormt het zout calciumsulfaat plus water. Van de 
eigenschap dat basen met zuren een zout vormen, maken we bij de brandweer vaak gebruik. Bij 
deze reactie verdwijnt namelijk het zure effect van een zuur en het basische effect van een base. 
We noemen dit een neutralisatie. Een zuur en een base neutraliseren elkaar dus. 
Voorzichtigheid blijft echter geboden omdat sommige reacties zeer heftig kunnen zijn. 
Zouten kunnen verder gevormd worden bij de reactie van een metaaloxide met een zuur, en een 
niet-metaaloxide met een base, een metaaloxide met een niet-metaaloxide en een metaal met 
een zuur. 
 
 
4.2. ZUURSTOFDRAGERS. 
 
Een zeer belangrijke groep anorganische stoffen wordt gevormd door de stoffen die zuurstof 
kunnen afstaan. 
 
Bij brand zijn deze stoffen erg gevaarlijk en kunnen zij oxidaties zodanig versnellen, dat 
explosies ontstaan.  
 
Voorbeelden van deze stoffen zijn: 

 

 DE NITRATEN. Deze zijn alle oplosbaar in water. NaNO3 en NH4NO3 worden gebruikt als 
meststof. 

 

 DE CHLORATEN, zoals KClO3, dat onder afstaan van zuurstof kan overgaan in KCl. 
 

 DE PERCHLORATEN, zoals KClO4, dat eveneens in KCl kan overgaan. 
 

 DE ANORGANSICHE PEROXIDEN. Peroxiden gaan onder het afstaan van zuurstof over in 
normale oxiden. Deze verbindingen dragen een extra dosis zuurstof in zich. Ze kunnen 
zowel organisch als anorganisch van opbouw zijn. Het bekendste anorganisch peroxide is 
waterstofperoxide (H2O2). Dit wordt onder andere gebruikt als bleekmiddel en 
wondontsmettingsmiddel. 

 
 
4.3. ALIFATISCHE VERBINDINGEN. 
 

DE ALKANEN 
 
Algemene formule : CnH2n+2    
 
De eenvoudigste koolwaterstoffen zijn de alkalen of verzadigde koolwaterstoffen, zo geheten 
omdat de koolstofatomen geheel met waterstof zijn verzadigd. 
 
Naar opklimmend aantal C-atomen onderscheiden we onder andere: 
 
 CH4 methaan (komt voor als moerasgas, mijngas en aardgas). 
 
 C2H6 ethaan. 
 
 C3H8 propaan (propaangas). 
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 C4H10 butaan (butagas). 
 
 
Een mengsel van propaan en butaan is het bekende LPG-autogas. De belangrijkste eigenschap 
van de alkalen is dat ze zeer brandbaar zijn.  
 
 

DE ALKENEN. 
 

Algemene formule: CnH2n  
 

Dit zijn verbindingen met een dubbele binding tussen twee koolstofatomen. Het eenvoudigste 
alkeen is etheen (C2H4). 
 
Het volgende alkeen is afgeleid van propaan en heet propeen (C3H6). 
 
Zowel etheen als propeen vormen een belangrijke grondstof voor de chemische industrie, men 
name voor de productie van kunststoffen en oplosmiddelen.  Vanwege de dubbele binding in de 
alkeenmoleculen zijn de alkenen "reactieve" stoffen in vergelijking met de verzadigde 
koolwaterstoffen.  Ze zijn zeer brandbaar. 

 
 

DE ALKYNEN. 
 
Algemene formule: C2H2n-2  
 
De alkynen zijn verbindingen met een drievoudige binding tussen de koolstofatomen. 
Het eenvoudigste en tevens meest bekende koolwaterstof met deze binding is ethyl of acetyleen. 
 
Acetyleen is een gas dat bij autogeen lassen wordt gebruikt.  Bij verbranding komt zeer veel 
warmte vrij. Een mengsel van acetyleen en lucht heeft een breed explosiegebied. 
 
 
4.4. CYCLISCHE VERBINDINGEN. 
 
Van de cyclische verbindingen vormen de aromatische verbindingen de belangrijkste groep. De 
aromatische verbindingen, die vaak een aangename geur hebben zijn alle afgeleid van dezelfde 
grondstof, namelijk benzeen. (C6H6) 
 
Benzeen is een brandgevaarlijke en zeer giftige stof. Benzeen wordt gebruikt als grondstof voor 
een groot aantal andere producten. Enige van deze stoffen zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. 
 
TABEL. 
 
 Naam Formule  Opmerkingen 

 nitrobenzeen          - NO2 giftig 
 
 aniline .      . - NH2 zeer giftig, uitgangsstof voor kleurstof 
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 fenol .      . - OH zeer giftig, gebruikt bij de fabricage 
van  

     kunstharsen 
 
 tolueen .      . – CH3 grondstof voor benzaldehyde, 

benzoëzuur 
 
 
 
 
4.5. DERIVATEN. 
 
Derivaten zijn organische verbindingen die afgeleid zijn van de alifatische en cyclische 
koolstofketens. Hierbij zijn één of meerdere H-atomen vervangen door specifieke groepen of zijn 
andere dan C-atomen in het koolstofketen ingebouwd. 
 

 De halogeenkoolwaterstoffen. 
 

De koolwaterstoffen kunnen reageren met halogenen. Bij deze reactie worden één of meer 
waterstofatomen door een halogeenatoom vervangen. De gevormde verbindingen worden op 
velerlei gebied toegepast: als oplosmiddel, als blusstof, als koelmiddel en als drijfgas in 
spuitbussen. 
 
Een aantal bekende halogeenkoolwaterstoffen en hun toepassingen is opgenomen in 
onderstaande tabel. 
 
TABEL. 
 

 Naam Formule Handelsnaam Gebruik 
 trichloormethaan CHCl 3 chloroform oplosmiddel en vroeger als 

narcotica 
 
 tetrachloorkoolstof CCl 4 tetra koelmiddel in  

ijskasten, oplosmiddel 
 
 tetrafluorethyleen CF2CF2 teflon grondstof voor teflon 
 
 broomchloor 
 difluormethaan CBrC F2 BCF blusstof 
 
 trichlooretheen CHC =CCl 2 tri chemische wasserijen 
 

 

 De alcoholen. 
 
Kenmerkende groep: -OH 
 
Alcoholen zijn opgebouwd uit koolwaterstoffen, waarin één of meer waterstofatomen zijn 
vervangen door een hydroxylgroep (OH).  
De alcoholen worden genoemd naar de koolwaterstof waarvan de alcohol is afgeleid. Men 
plaatst dan achter de naam van de koolwaterstof, de uitgang -ol. 
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Voorbeelden : 
 
 CH3OH methanol 
 C2H5OH ethanol (wordt gebruikt in alcoholische drank). 
 
De alcoholen zijn in het algemeen zeer giftig en brandbaar. De alcoholen zijn oplosbaar in water. 
Naast de eenwaardige alcoholen, waarin zich maar één hydroxylgroep per molecuul bevindt, 
kennen we de meerwaardige alcoholen. Hierin zijn meerdere waterstofatomen door een OH-
groep vervangen. 
Bij het blussen van een alcoholbrand moeten we geen normaal schuim gebruiken. Alcoholen 
breken dit schuim namelijk af, waardoor het blussend effect teniet wordt gedaan. Voor het 
blussen van alcoholen gebruiken we een alcoholbestendig schuim. 
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De organische zuren. 
 
    OH 

Kenmerkende groep :  C 
    O 
 
Evenals in de anorganische chemie, komen we in de organische chemie verbindingen tegen met 
een zure smaak. In al deze zuren komt een kenmerkende groep voor, de carbonzuurgroep, die 
hierboven is afgebeeld. 
Voor de aanduiding van carbonzuren wordt naast de rationele, internationaal officiële, namen die 
van de structuur zijn afgeleid, gebruik gemaakt van de triviale (alledaagse) namen. Enkele 
belangrijke carbonzuren zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
Bij de brandbestrijding moeten we deze zuren op dezelfde wijze behandelen als de alcoholen. 
 
 
TABEL. 
 
 Naam Formule Trivale naam Opmerkingen 

hydrogeencarbolzuur HCOOH mierenzuur wordt afgescheiden 
door mieren en 
brandnetels 

  methaancarbolzuur CH3-COOH azijnzuur sterk verdund gebruikt 
in het huishouden 

 propaancarbolzuur C3H7-COOH boterzuur  

  heptadecaancarbonzuur C17H35-COOH stearinezuur grondstof bij de 
vetbereiding 

 
 

 De esters. 
 
De ester kan worden gevormd door reactie van een alcohol en een zuur, waarbij ook water 
vrijkomt. 
 
Esters met een laag molecuulgewicht hebben een aangename geur en smaak en worden 
daarom in de parfumerie en bij de bereiding van kunstmatige smaakstoffen gebruikt. Deze 
eenvoudige esters zijn zeer brandbaar. 
 
Bekender zijn de esters, die afgeleid zijn van het driewaardige alcohol, glycerine.  Vetten 
bijvoorbeeld bestaan voor het grootste gedeelte uit glyceroletsers, palmitinezuur, stearinezuur en 
oliezuur. 
 
Deze grote esters zijn vaak ongevaarlijk. Het ester, dat gevormd wordt uit glycerol en 
salpeterzuur, is echter zeer gevaarlijk. 
Dit is de bekende springstof glyceroltrinitraat, beter bekend als nitroglycerine. 
 
 

 De ketonen of alkanonen. 
 
Ketonen zijn stoffen waarbij het dubbelgebonden zuurstofatoom niet aan een eindstandig C-
atoom vastzit. 
 



 

 

51 

De officiële naam is die van de koolwaterstof, met de uitgang -on. 
 
Bv. aceton is in alle verhoudingen mengbaar met water en wordt vaak als oplosmiddel gebruikt. 
De ketonen lijken wat gevaarlijke eigenschappen betreft enigszins op de alcoholen. Daarom 
moeten we ook alcohol bestendig schuim gebruiken bij branden van deze stoffen. De stoffen met 
een laag molecuulgewicht, zoals asceetaldehyde en aceton, zijn zeer brandbaar. Sommige 
aldehyde oxideren aan de lucht, waarbij onstabiele peroxiden worden gevormd. 

 
 

 De ethers. 
 

Kenmerkende groep :   C  O  C  
 
Ethers zijn stoffen die worden gemaakt door met behulp van een sterk zuur water te onttrekken 
aan alcoholen. 
 
Dimethylether is zeer explosief. Een veel voorkomende ether is diethylether (C2H5 - O - C2H5). 
 
Deze stof wordt onder de naam "ether" als narcoticum gebruikt. 
De ethers zijn zeer vluchtige, brandbare en explosieve stoffen met een typische geur. Enkele 
ethers hebben een verdovende werking. 
 
 

 De organische peroxiden. 
 
Kenmerkende groep: R1 - O - O - R2 

 
De organische peroxiden kunnen we beschouwen als afgeleiden van waterstofperoxide (H-O-O-
H). Als we de waterstofatomen vervangen door organische groepen, krijgen we de organische 
peroxiden. Het kenmerk van peroxiden is de dubbele zuurstofgroep. 
 
De peroxiden zijn instabiele verbindingen en worden in procesindustrie bij polymerisatiereacties 
gebruikt. 
 
 

 De nitroverbindingen. 
 
Kenmerkende groep: - NO2 
 
Bij de nitroverbindingen zijn één of meerdere H-atomen vervangen door een nitrogroep. De 
eenvoudigste nitroverbinding is nitromethaan (CH3 - NO2).  
De stof is tamelijk instabiel en kan de zuurstof in het molecuul gebruiken voor de eigen 
verbranding. 
 
De nitroverbindingen worden in het algemeen gebruikt als springstoffen. 
 
 

 De cyanide verbindingen. 
 

Kenmerkende groep: -C  N 
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Bij de cyanideverbindingen zijn één of meerdere H-atomen aan het koolstofketen vervangen 
door een cyaangroep. 
Deze verbindingen zijn erg giftig en ontleden bij verhitting waarbij het zeer giftige blauwzuurgas 

(H - C  N) kan vrijkomen. 
  

Voorbeeld : CH3 - C  N methylcyanide. 
 
 
 
 
4.6. DE KUNSTSTOFFEN. 
 
Onder kunststoffen verstaat men organische stoffen met een zeer hoog molecuulgewicht, die 
opgebouwd zijn uit een groot aantal gelijke atoomgroepen, en synthetisch of door chemische 
omzetting in stoffen, die in de natuur voorkomen, zijn verkregen. 

 
De kunststoffen kunnen worden ingedeeld in drie groepen: 

 

1. De thermoplasten 
Kunststoffen die bestaan uit lange, ketenvormige moleculen. De belangrijkste eigenschap van 
thermoplasten is dat ze bij hoge temperatuur plastisch gevormd en vervormd kunnen worden.  
 

2. De elastomeren 
Kunststoffen waarvan de moleculen plaatselijk met elkaar zijn verbonden. Daardoor zijn ze ook 
bij hoge temperaturen niet plastisch te vervormen. Ze blijven in ieder temperatuurgebied 
elastisch. 
 

3. De thermoharders  
Bij de thermoharders zijn de macromoleculen op veel plaatsen met elkaar verbonden 
(crosslinkerd). De moleculen zijn zo sterk met elkaar verbonden, dat deze kunststoffen bij 
verhitting niet smelten. 
 
Het behandelen van alle kunststoffen zou te ver voeren. We zullen ons beperken door van 
enkele veel voorkomende kunststoffen de naam, toepassing en hun gedrag bij brand kort aan te 
geven in volgende tabel (blz. 53).  
In de techniek worden kunststoffen vaak met een afkorting aangeduid. Deze afkortingen zijn 
tussen haakjes vermeld achter de naam van de kunststoffen in de tabel. 
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TABEL. 
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NAAM VAN DE  

KUNSTSTOF 

 

TOEPASSING ONTBRANDINGS- 

SNELHEID 

ZELF- 

DOVEND 

GEDRAG BIJ  

VERBRANDING 

REUK  

VERBANDINGS- 

GASSEN 

GIFTIGE 

VERBRANDING : 

PRODUKTEN 

Polyethyleen (PE) Buizen, zakken, 
elektronisolatie 

Vrij hoog Neen 
Lichtblauwe vlam met 
gele top 

Als uitgeblazen 
kaars 

/ 

Polypropeen (PP) Scharnieren, 
textiel, foliën 

Vrij hoog Neen 
Brand als PE alleen 
geler en druipt af 

Als PE, iets 
wierookachtig 

/ 

Polyvinyl- 
chloride (PVC) 

Buizen, bedradingen, 
kledingsvezels 

Matig De meeste  
Soorten wel 

Gele vlam, met groen aan 
de onderkant, groene en 
gele spetters, witte of 
zwarte rook 

Scherp naar 
zoutzuur 

HCl, COCL2 

Polystyreen Warmte isolatie Vrij hoog Neen 
Verbrand met een oranje- 
gele, sterk roetende vlam. 
grote roetklonters in de  
lucht 

Zoetig, als van 
hyacinten 

/ 

Polymethylmet 
Haanacrylaat (PMMA) 

Plexiglas Vrij hoog Neen 
Knetterende, blauwgele 
vlam, spettert; enige zwarte  
rook; Weinig verkoling 

Sinaasappel- 
geur 

/ 

Polytetrafluor- 
Etheen (PTFE) 

Teflon Ontbrandt niet  Brand niet 
Wasachtig; 
giftig !!! 

HF; COF2 

Ureumfor- 
maldehyde (UF) 

Warmte isolatie Zeer laag Ja 
Brandt met bleek gele vlam, 
met groenblauwe kanten. 
Zelfdovend, zwelt, scheurt  
en wordt wit aan de  
verbrandekanten 

Maggi met  
formaldehyde 

HCN; NH3 
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5. FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE GEVAARLIJKHEID VAN EEN STOF. 
 
 
Of een stof al dan niet gevaarlijk is, hangt af van een aantal factoren. Een stof kan brandbaar, 
corrosief, explosief, giftig of radioactief zijn. Deze eigenschappen kunnen gelijktijdig in één stof 
optreden. o kan een stof, die brandbaar is, ook explosief en zelfs giftig zijn. Om enig inzicht te krijgen 
in de betekenis van de genoemde factoren zullen deze worden besproken. 

 
 

5.1. BRANDBAARHEID. 
 
Men spreekt van een verbranding als een brandbare stof zich met zuurstof verbindt. Hierbij komt 
warmte vrij en ontstaan nieuwe verbindingen. Voordat er sprake is van een verbranding, moet er 
echter aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. 
 
Belangrijk zijn daarbij: 

 

 De ontstekingstemperatuur: 
 

Dit is de temperatuur waartoe men een mengsel of stof moet verhitten om een verbrandingsreactie te 
starten. De ontstekingstemperatuur is onder meer afhankelijk van: 

 de zuurstof- en brandconcentraties. 
 de wijze waarop de verwarming plaatsvindt (energieoverdracht) 
 eventueel aanwezige katalysatoren. 

 
Open vuur hoeft niet de enige oorzaak van het bereiken van de ontstekingstemperatuur te zijn. Een 
vonk kan ook voldoende zijn. Een vonk kan ontstaan door het bedienen van elektrische schakelaars 
en bij het los- en vastzetten van bouten en moeren met een stalen sleutel. De 
ontstekingstemperatuur kan ook veroorzaakt worden door kookplaten, droogovens, stoomleidingen 
en de gloeispiraal van een gloeilamp. 
 
Minder opvallende ontstekingsbronnen kunnen zijn: 

  chemische reacties (exotherm) 
  ontlading ten gevolge van statische elektriciteit 
  mechanische oorzaken, zoals slag, stoot of wrijving. 

 
 

 De verdelingsgraad. 
 
De reactiesnelheid hangt samen met de kans op een botsing tussen de verschillende moleculen. Met 
elkaar reagerende stoffen kunnen volkomen homogeen zijn gemengd, zoals bij: 

 met elkaar reagerende gassen 
 met elkaar reagerende vloeistoffen die zich volkomen mengen 
 met elkaar reagerende stoffen die zijn opgelost in een gemeenschappelijk oplosmiddel. 

 
Deze mengsels van met elkaar reagerende stoffen bevinden zich in een moleculaire verdeling. De 
kans op een botsing tussen de moleculen van de afzonderlijke stoffen is groot en de concentraties 
van de stoffen bepalen de reactiesnelheid. 
 
Indien een vaste stof reageert met lucht, zal er, hoe fijn de stofdeeltjes ook zijn, nooit sprake zijn van 
een moleculaire verdeling. In dit geval is het oppervlak van alle grensvlakken te samen bepalend voor 
de botsingskansen van de moleculen van de vaste stof met de zuurstofmoleculen.  Hoe fijner de 
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vaste stof is verdeeld, hoe groter het totale oppervlak is en hoe meer moleculen direct met de 
zuurstofmoleculen in aanraking komen. 

 Het vlampunt. 
 
Brandbare vloeistoffen zijn niet bij elke temperatuur te ontsteken. Om een brandbare vloeistof te 
kunnen ontsteken, is een bepaalde verhouding noodzakelijk tussen de damp van de vloeistof en de 
lucht. Zoals we hebben gezien zal bij een lagere temperatuur een vloeistof minder verdampen en is 
de kans op verbranding kleiner. Het onderste vlampunt noemt men de laagste temperatuur waarbij 
een vloeistof zoveel damp afgeeft, dat deze met de lucht juist een brandbaar mengsel vormt. De 
hoogste temperatuur, waarbij verbranding nog mogelijk is, wordt het bovenste vlampunt genoemd. In 
de literatuur beperkt men zich meestal tot vermelding van het onderste vlampunt. 
Voor de brandweer is het vlampunt een belangrijk gegeven bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Door vergelijking van de buitentemperatuur - met andere woorden meestal de vloeistoftemperatuur - 
met het vlampunt van de betrokken stof kunnen wij namelijk bepalen of er gevaar bestaat voor de 
vorming van een explosief damp / luchtmengsel. 
 
Een brandbare vloeistof die een temperatuur heeft gelijk aan het onderste vlampunt van die vloeistof 
kan weliswaar een te ontsteken dampmengsel afgeven doch de aanvoer van de dampmoleculen 
vanuit de vloeistof (verdampingssnelheid) zal bij de temperatuur te laag zijn om de vlam na de 
ontsteking te blijven voeden, zodat de vlam dooft. Verhoging van de vloeistoftemperatuur zal de 
verdampingssnelheid doen toenemen. Bij een bepaalde vloeistoftemperatuur, het brandpunt, zal de 
verdamping wel voldoende zijn en kan het afgegeven dampmengsel blijven branden. Voor de meeste 
brandbare vloeistoffen ligt het brandpunt iets boven het onderste vlampunt. Voor een beperkt aantal 
vloeistoffen, veelal mengsels, kan het brandpunt aanzienlijk (tot tientallen graden C) boven dit 
onderste vlampunt liggen. 
 
 

 De explosiegrenzen. 
 
De concentratiegrenzen van een mengsel van gas of stofdeeltjes en lucht, waarbinnen na ontsteking 
een explosie of verbranding kan optreden, noemt men de explosiegrenzen. 
 
Explosiegrenzen worden uitgedrukt in volumeprocenten of in kg per m3. 
 
De onderste explosiegrens geeft de kleinste concentratie van gas of stof in een mengsel met lucht 
aan, waarbij nog juist een explosie of verbranding kan optreden. Omgekeerd spreekt men bij de 
hoogste concentratie over de bovenste explosiegrens. 
Boven de bovenste explosiegrens is voor een ontsteking onvoldoende lucht aanwezig. Het mengsel 
is te "rijk" aan brandbaar gas of stof.  Door lucht toe te voegen kan weer een mengsel ontstaan dat 
zich wel binnen het explosiegebied bevindt. 
 
 
5.2. EXPLOSIVITEIT. 
 
Al naar gelang de aard van de explosie, kunnen we onderscheid maken tussen een chemische 
explosie en een fysische explosie. 
Een chemische explosie ontstaat als gevolg van een chemische reactie, waarbij energie vrijkomt en 
hete, meestal gasvormige reactieproducten ontstaan. Bij een fysische explosie vindt géén chemische 
reactie plaats, maar doen zich natuurkundige verschijnselen voor, zoals het oplopen van de druk in 
een afgesloten ruimte bij toenemende temperatuur. 

 
Een voorbeeld daarvan is het uit elkaar barsten van een stoomketel. 
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De verschillende typen explosies kunnen schematisch worden ingedeeld: 
 
De drie belangrijkste chemische explosies zijn: de thermische explosie, de explosieve verbranding en 
de detonatie. 
 

 De thermische explosie. 
 
De thermische explosie komt voornamelijk voor bij vaste stoffen en vloeistoffen, maar is bij gassen 
niet uitgesloten. Het begint meestal zeer langzaam door een nauwelijks waarneembare exotherme 
reactie, bijvoorbeeld een ontleding. Hierbij komt warmte vrij. Als deze warmte niet, of niet voldoende 
kan worden afgevoerd, zal de temperatuur van de betreffende stof toenemen. De reactiesnelheid 
neemt door de temperatuursstijging echter ook toe. De temperatuurstijging en de toename van de 
reactiesnelheid versterken elkaar dus. Op een gegeven ogenblik wordt de reactiesnelheid zo groot, 
dat de druk in zeer korte tijd oploopt. Dit zal een explosie tot gevolg hebben. 
 
De thermische explosie kan worden voorkomen door te zorgen dat de warmte, die bij de reactie 
vrijkomt, voldoende kan worden afgevoerd. 
Enkele voorbeelden van stoffen die een thermische explosie kunnen veroorzaken zijn: organische 
peroxiden, organische nitroverbindingen en ammoniumnitraat houdende kunstmeststoffen. 
 
 

 De explosieve verbranding. 
 
Een explosieve verbranding treedt op wanneer een explosieve stof door verhitting tot reactie wordt 
gebracht, waarbij een reactiezone wordt gevormd die door de stof voortschrijdt. De snelheid 
waarmee de reactie voortschrijdt, is groter naarmate de stoffen in het reactiemengsel gemakkelijker 
met elkaar reageren.  
De voortplantingssnelheden variëren van 0,1 tot 200 m/s. De explosieve verbranding kan bij vaste 
stoffen, vloeistoffen en gassen voorkomen. 
 
 

 De detonatie. 
 
Bij de detonatie wordt de reactie op gang gebracht door een schokgolf, die zich met grote snelheid 
door het reactiemengsel voortplant en de stof tijdens het passeren samendrukt. 
 
De snelheid waarmee de reactie voortschrijdt, is veel groter dan bij een explosieve verbranding. Er 
kunnen waarden van 1500 tot 8000 m/s worden bereikt.  
 
De drukgolf is zeer krachtig en heeft een vernielende werking op de omgeving van het reagerende 
mengsel. De heftigheid van een dergelijke explosie wordt niet zozeer bepaald door de hoeveelheid 
chemische energie, maar meer door het tijdsverloop waarbinnen deze energie vrijkomt. Betrekkelijk 
weinig enkelvoudige stoffen kunnen detoneren.  
Industriële producten, die kunnen detoneren, zijn ondermeer ammoniumnitraat houdende 
kunstmeststoffen en enkele organische peroxiden (droog benzoylperoxide). 

 

 

 BLEVE. 
 
Een bijzondere vorm van een fysische explosie is de BLEVE, de Boiling Liquid Expanding Vapour 
Explosion. Een BLEVE ontstaat als in een reservoir met vloeistof, die tot boven haar kookpunt is 
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verwarmd, plotseling de druk wegvalt, bijvoorbeeld door het bezwijken van het reservoir. Een 
gedeelte van de inhoud verdampt daarbij plotseling en expandeert. Dit gaat met een enorme kracht 
gepaard, waardoor delen van de tank tot op grote afstand weggeslingerd kunnen worden. 
 
Als een ontstekingsbron in de buurt is, en indien het gas brandbaar is, kan de gevormde gaswolk 
explosief verbranden.  
 
 
Een BLEVE kan op drie manieren worden veroorzaakt: 

 door een te hoge inwendige druk; door de dampspanning of door overvulling met vloeistof. 
 door een verzwakking van de tankwand; door mechanisch geweld of door een verhitting 

waarbij het materiaal van de tankwand verweekt. 
 door een combinatie van beide. 

 
 

 De stofexplosie. 
 
Buiten de vaste stoffen, die kunnen exploderen (zoals springstoffen en nitraathoudende kunstmest), 
kunnen fijn verdeelde vaste stoffen in de lucht aanleiding geven tot een heftige explosie. Meestal is er 
sprake van een explosieve verbranding, maar detonatie kan ook voorkomen. Een stofwolk van vrijwel 
elk brandbaar materiaal is explosief, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. De 
explosiegrenzen zijn onder meer afhankelijk van de deeltjesgrootte. Behalve met kolenstof, zijn 
stofexplosies bekend van zwavel, suiker, maïzena, cacao, houtmeel, vele plastics, kunstharsen en 
metalen, zoals zirkoon, titaan, aluminium en magnesium.  
Bij stofwolken is dan ook de nodige voorzichtigheid vereist. Dit alles geldt ook voor een nevel van 
niet-vluchtige brandbare vloeistoffen. 
 
 

 Statische elektriciteit. 
 
Statische elektriciteit is een potentiële gevarenbron, men name in de chemische en petrochemische 
industrie. Ook bij het vervoer en de overslag van koolwaterstoffen door leidingen, via tankwagens en 
ketelwagens moeten we met dit verschijnsel rekening houden. Door wrijving tussen twee ongeladen 
voorwerpen ontstaan gelijke, doch tegengestelde ladingen. 
 
Bijvoorbeeld door wrijving tussen een ebonieten staaf en een kattenvel wordt de ebonieten staaf 
negatief en het kattenvel positief geladen. 
 
Een negatieve lading wil zeggen:  een teveel aan elektronen; een positieve lading : een tekort aan 
elektronen. 
 
Ongelijkmatige ladingen trekken elkaar aan, en gelijknamige ladingen stoten elkaar af. 
 
Een ongeladen voorwerp en een geladen voorwerp kunnen elkaar aantrekken, nadat het ongeladen 
voorwerp is gepolariseerd. Statische oplading kan bijvoorbeeld ontstaan door wrijving, door 
luchtstroming langs bepaalde voorwerpen, door snelle stroming van koolwaterstoffen in leidingen en 
door vrije uitstroming van koolwaterstoffen tijdens het vullen van tank- en ketelwagens. 

 
Wordt nu een elektrisch geladen voorwerp of stof in aanraking of in de onmiddellijke nabijheid 
gebracht van een geleider, aarde of een tegengesteld geladen voorwerp, dan vindt ontlading plaats. 
Dit gaat gepaard met een krachtige vonk of vonkenregen, waardoor brandbare gaswolken tot 
ontsteking kunnen worden gebracht. 
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Statische ladingen zijn overal te verwachten waar niet-geleidende stoffen of voorwerpen langs elkaar 
wrijven. 

 
Statische oplading kan men voorkomen door: 

 een goede aarding van machines, apparatuur en leidingen. 
 leidingen, tanks, vaten elektrisch geleidend te verbinden en te aarden. 
 de lucht rondom de plaats waar lading ontstaat geleidend te maken door middel van 

ioniserende straling.  
 
 
5.3. GIFTIGHEID. 
 
Wat betekent giftigheid?  
Er wordt nogal eens gezegd dat een stof giftig of niet-giftig is. Zo eenvoudig is het echter niet. 
Een beetje peper komt bijvoorbeeld de smaak ten goede. Een kilo peper kan daarentegen de dood 
tot gevolg hebben.  Een aantal zaken bepaalt het al of niet giftig zijn van een stof: 
 

 De aard van de stof. 
 
Op welke wijze een stof op ons inwerkt, hangt af van de aard van de stof. Een stof kan plaatselijk of 
algeheel, en acuut of chronisch werken. 
 
Bij plaatselijke werking zal er meestal sprake zijn van een direct contact van de stof met de weefsels. 
Bij een algehele werking zal er meestal sprake zijn van een opname van de stof in het bloed. 
Bij een acute werking treedt het effect onmiddellijk op na een blootstelling van enkele seconden, 
minuten of uren. 
Onder chronische werking verstaan we dat het effect pas merkbaar is na een blootstelling van 
meerdere dagen, weken of langer. 
 
 

 De hoeveelheid die in het lichaam wordt opgenomen. 
 
Het is moeilijk te voorspellen of een bepaalde hoeveelheid giftige stof schadelijk zal zijn voor de 
gezondheid. Dit is namelijk afhankelijk van de gezondheidstoestand van het slachtoffer, zijn 
voedingsgewoonten, of hij al eens eerder aan een dergelijke stof is blootgesteld, of hij rookt en of hij 
regelmatig alcohol gebruikt.  
Zo zal iemand die veel rookt, eerder schade ondervinden van een hoeveelheid koolmonoxide, dan 
iemand die niet rookt. 
 
 

 De tijd waarbinnen een bepaalde stof wordt opgenomen (expositieduur). 
 
Er bestaat geen duidelijk verband tussen de toegestane expositieduur en de concentratie van een 
giftige stof in de lucht. Duidelijk is wel dat hoe hoger de concentratie van een giftige stof in de 
omgeving is, hoe korter men daar kan verblijven.  
De vaak vermelde vuistregel "concentratie x toegestane expositietijd = constant" is misleidend en in 
veel gevallen voor zeer hoge en zeer lage concentraties zelfs volkomen fout. 

 

 De wijze van intreden in het lichaam. 
 

Een vreemde stof kan op de volgende manieren in het lichaam binnentreden: 
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 Via de spijsverteringsorganen. 

Vooral vaste stoffen worden zo opgenomen. Het is niet altijd zo dat men de stof langs 
directe weg binnenkrijgt. Een giftige stof kan men bijvoorbeeld ook binnenkrijgen door het 
nuttigen van voedsel in een verontreinigde ruimte. 

 Via de huid. 
Een bekend voorbeeld van vergiftiging via de huid is het wassen van de handen met 
oplosmiddelen. 

 Via de ademhalingswegen. 
Dit is de meest bekende wijze waarop een giftige stof wordt opgenomen. Gassen, nevels en 
stof kunnen in het lichaam doordringen door het inademen van verontreinigde lucht. 

 Via wondjes. 
 
 

 De MAC-waarde. 
 
Onder MAC-waarde verstaat men de Maximaal Aanvaarde Concentratie waarbij een gezonde 
werknemer 8 uur per dag en 40 uur per week kan werken, zonder hiervan schadelijke gevolgen te 
ondervinden. 
Deze MAC-waarden worden uitgedrukt in mg/m3 of in ppm (parts per million = delen per miljoen). 
 
Indien aan de MAC-waarde een - H - is toegevoegd, betekent dit dat de stof gemakkelijk door de huid 
wordt opgenomen. Een - C - betekent dat de MAC-waarde nooit mag worden overschreden. De 
toevoeging - TGG - wil zeggen dat de genoemde MAC-waarde een gemiddelde voor een 8-urige 
werkdag aangeeft. De MAC-waarde mag dan incidenteel worden overschreden, mits deze 
overschrijding van de concentratie op andere tijdstippen van de werkdag wordt gecompenseerd door 
een lagere concentratie. 
 
TABEL. 
 
 Stof PPM mg/m3 
 

 
 aceton 750 1780 

 acrylonitril 4 9 H 

 ammoniak 25 18 

 benzeen 10 30 H 

 broom 0,1 0,7 

 chloor 1 3 C 

 ethylalcohol 1000 1900 

 ethyleenoxide 50 90 

 fenol 5 19 H 

 formaldehyde 1 1,5 C 

 fosgeen 0,1 0,4 

 koolmonoxide 25 29 TGG 

 methanol 200 260 H 
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 methylethylketon 200 590 

 salpeterzuur 2 5 

 stikstofdioxide 5 9 C 
 
 
Omrekeningsformules:  
 
 

 Ppm x moleculaire massa 
Mg/m3 =  
  24 
 
 
  mg/m3 x 24 
ppm =  
  moleculaire massa 
 

 
 

 De EPEL-waarde. 
 
De EPEL-waarde (Eenmalige Populatie Expositie Limiet) is de concentratie die door de bevolking in 
noodsituaties gedurende een bepaalde tijd kan worden verdragen, zonder dat blijvende schade aan 
de gezondheid wordt toegebracht. Daarbij kunnen wel tijdelijke irritatieverschijnselen optreden. 
EPEL-waarden worden gegeven voor 30, 60 en 120 minuten. 
Men neemt namelijk aan dat binnen twee uur de blootstelling voldoende is ingeperkt. Bij deze cijfers 
is rekening gehouden met de weerstand van de gehele bevolking, ook die van bejaarden, baby's en 
zieken. 
 
MAC : geen waarde bekend. 

 Dit wel zeggen dat er geen gevaar is, doch dat de waarde niet gekend is. 
 
 

STEL-waarde: Short Term Exposure Limit. 
 Is een grenswaarde voor kortstondige blootstelling. 
 Indien niet bekend, wordt de MAC-TGG15 aangenomen. 
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Voorbeelden: 
 
 
 

STOFNAAM 

EPEL mg/m3 (ppm) 
Expositietijd in minuten MAC 

mg/m3 
(ppm) 

Reukgrens 
mg/m3 

(ppm) 

30 60 120 

Acetonitril 280(160) 140(80) 70(40) 70 (40) 70 (40) 

Acrylonitril 90(40) 45(20) 45(20) 9(H) (4) 45 (20) 

Allychloirde 13(4) 6(2) 3(1) 3 (1) >3 >(1) 

Ammoniak 36(50)* 18(25) 18 (25) 0,7-3,5 (1-5)  

Chloor 4,5(1,5)* 3(1,0) 3(1,0) 3© (1) 0,06-0,1 (0,02) 

Ethyleenoxide 360(200) 180(100) 90(50) 90 (50) 1260 (700) 

Fosgeen 0,5(0,13)* 0,25(0,06) 0,12(0,03) 0,4 (0,1) 2 (0,5) 

Methylbromide 120(30)* 60(15) 60(15) 20(H) (5) 
Groter dan 
Leth.contentr. 

 

Zwaveldioxide 13(5)* 8(3) 8(3) 13© (5) 1,3 (0,5) 

zwavelwaterstof 
1,5 à 3 
(1  2) 

1,5 à 3 
(1 à 2) 

1,5 à 3** 
(1 à 2) 

15 (10) 0,008 (0,005) 

 
 *)  = Doorberekening naar kortere tijden is niet toegestaan. 
 **) = Ter voorkoming van hevige stank en de waarschijnlijk daarop volgende paniek 
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Nucleaire 

1. De Materie 

Iedere materie op aarde, of deze nu “vloeibaar, vast of gasvormig” is, bestaat uit een of 

meerdere elementen. 

Bv. koolstof, zuurstof, ijzer, … 

Er bestaan een honderdtal van deze elementen “zie tabel van Mendeleïev” die in grote 

hoeveelheden in de natuur zijn terug te vinden, zoals stikstof, zuurstof, ijzer, …; andere zoals 

goud of uranium zijn echter veel zeldzamer. 

Stel dat we een stuk ijzer in steeds kleinere stukjes konden opdelen om het kleinste stukje te 

krijgen dat nog alle eigenschappen van ijzer heeft. 

Dan spreken we van een ijzerATOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Het Atoom 

Van het Griekse woord “atomos”, dat wat opgedeeld kan worden 

Het atoom is uiterst klein. 

Bv.: Een ijzerstofje dat net met het blote oog waarneembaar is, is ongeveer 1/10e millimeter en 

bevat 100 miljoen (108) keer 100 miljoen (108) atomen. Ons ijzerstofje bevat dus 1016 atomen. 

3. Afmetingen van het atoom. 

De afmetingen van een atoom zijn ongeveer tien miljoenste millimeter. Dit atoom bestaat op 

zich uit een kern uit protonen (p+; positieve elektrische lading) en neutronen (deeltjes zonder 

elektrische lading) waar de elektronen omheen cirkelen (e-; negatieve elektrische lading). 

Deze laatste geven het geheel een elektrisch neutraal evenwicht. 

4. Afmetingen van de kern.  

Als we de kern van het atoom vergelijken met een knikker die in het midden van een 

voetbalveld is geplaatst, zouden de afmetingen van het gehele atoom overeenkomen met die 

van het voetbalveld.  
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Laten we dit voorstellen: 

 

 

 

  

 

Atoom 

 

 

Kern 

 

 

5. Afmetingen van de elektronen. 

Nog altijd ten opzichte van het voetbalveld, zouden de elektronen een aantal duizenden keren 

kleiner zijn dan de knikker. 

6. Voorstelling van een atoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder element wordt gekenmerkt door een bepaald aantal protonen in de kern van het atoom 

en door een identiek aantal elektronen die rondom de kern evolueren, maar elk element heeft 

een bepaald aantal isotopen. Het enige verschil tussen deze isotopen is het aantal neutronen 

in de kern. 

Bv. waterstof heeft de volgende isotopen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand voorbeeld: De waterstofkern (stabiel) heeft slechts een proton, terwijl de kern 

van deuterium (stabiel) of zware waterstof bestaat uit een proton en een neutron. Wat betreft 

de kern van tritium, die is instabiel want hij bevat een proton en twee neutronen. 



  3. 

7. De isotopen. 

De isotopen zijn nucliden waarvan de kern bestaat uit een identiek aantal protonen, maar een 

verschillend aantal neutronen.    

Bovenstaand voorbeeld: De waterstofkern (stabiel) heeft slechts een proton, terwijl de kern 

van deuterium (stabiel) of zware waterstof bestaat uit een proton en een neutron. Wat betreft 

de kern van tritium, die is instabiel want hij bevat een proton en twee neutronen. 

8. Samenvatting van de structuur van materie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Wat wordt er verstaan onder ioniserende stralingen? 

In de natuur zijn veel atomen stabiel. De meeste kunstmatige atomen en een aantal 

natuurlijke atomen zijn daarentegen instabiel. Hun kern bevat een te hoog of te laag aantal 

protonen, die geleidelijk worden veranderd in kernen met een beter evenwicht. Deze worden 

NUCLIDEN genoemd.  

10. De nucliden 

Deze “instabiele” nucliden worden spontaan veranderd in andere kernen met een evolutie 

naar een grote stabiliteit door energie vrij te geven in de vorm van deeltjes of stralingen, zoals: 

 Alfa-deeltjes (kern van helium "He”) 

 Bèta-deeltjes (elektronen) 

 Neutronische deeltjes (die voortkomen uit de kernsplitsing in kerncentrales)  

  Gamma-stralen (energie) 

De isotopen die Alfa- of Bèta-deeltjes uitstralen, stralen ook een Gamma-straling uit. 
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Deze ioniserende stralingen komen voort uit het feit dat de Alfa- ( ) en Bèta- () deeltjes, de 

Gamma- () stralen () de Neutronen () elektronen losmaken van de materie waar ze 

doorlopen en zo ionen opwekken (atoom met positieve elektrische lading, atoom met 

negatieve lading, elektron met negatieve lading). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Activiteit van een bron en halveringstijd. 

De radioactiviteit is de eigenschap die bepaalde kernen bezitten om Alfa- of Bèta-deeltjes, X-

stralen, Gamma-stralen en uitzonderlijk Neutronen uit te stralen. De eenheid van radioactiviteit 

komt neer op de splitsing van een kern per seconde. Deze eenheid wordt becquerel 

genoemd (de naam van de fysicus die het verschijnsel heeft ontdekt) en komt dus neer op een 

splitsing per seconde. 

Iedere radionuclide heeft zijn eigen specifieke halveringstijd. Naarmate de materie haar 

stabiliteit terugvindt, verliest zij haar activiteit. De halveringstijd is de tijdsduur die nodig is 

voor de materie opdat ze de helft van haar activiteit verliest. 

De halveringstijd wordt als volgt genoteerd: T 1/2 
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12. Dracht in de lucht van deeltjes en stralingen. 

 

 
 

De Alfa-deeltjes zijn zwaarder (dracht 2 tot 10 centimeter) en worden tegengehouden door 

een vel papier, terwijl de Bèta-deeltjes (dracht van ongeveer 10 meter) door een metalen plaat 

kunnen worden tegengehouden. De X- en Gamma-stralingen hebben echter een grotere 

dracht (X = van enkele mm tot 10 meter en Gamma = van enkele cm tot 100 meter) en 

worden tegengehouden of aanzienlijk verzwakt door een dikke laag beton, lood of water. De 

neutronische straling heeft een dracht van meer dan 100 meter. 

13. Blootstelling aan ioniserende stralingen. 

We spreken van bestraling als een straling in het menselijk lichaam dringt en van interne 

besmetting als radioactieve deeltjes worden ingeademd of ingeslikt of van externe 

besmetting bij contact met de huid (let op verwondingen). 

Daarom moeten we onze luchtwegen en spijsverteringskanalen beschermen tegen het 

opnemen van Alfa- of Bèta-deeltjes. Afhankelijk van het radioactieve element blijven de 

deeltjes een langere of kortere tijd in het lichaam. Als een radioactieve bron wordt opgenomen 

is er dus een voortdurende vorm van “interne” besmetting en bestraling. 

De Alfa-deeltjes zijn zwaar en kunnen vrijwel niet doordringen. Ze worden door de huid 

tegengehouden. Bij interne besmetting brengen deze deeltjes echter alle energie over naar 

zeer gevoelige weefsels in het menselijk lichaam. 

De Bèta-deeltjes dringen enigszins door. De bestraling wordt beperkt tot de huid. 

In geval van interne besmetting brengen deze deeltjes alle energie over naar zeer gevoelige 

weefsels in het menselijk lichaam. 

De Gamma- en X-stralingen dringen zeer goed door. Hier is er risico op een voortdurende 

bestraling zolang de bron niet is verwijderd. 
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14. Het begrip dosis 

Activiteit 

De eenheid voor het meten van radioactiviteit is de Becquerel, afgekort: Bq. De Bq meet de 

hoeveelheid straling die een radioactieve stof uitzendt per tijdseenheid. Een Becquerel komt 

overeen met een desintegratie per seconde. Het water in de oceaan heeft bijvoorbeeld een 

radioactiviteit van ongeveer 12 Bq per liter 

Geabsorbeerde of opgenomen dosis  

Ioniserende straling draagt energie over op weefsel. 

De hoeveelheid energie die wordt overgedragen op weefsel noemen we de opgenomen of 

geabsorbeerde dosis. Het is de maat voor de hoeveelheid stralingsenergie die per 

gewichtshoeveelheid wordt geabsorbeerd. De geabsorbeerde dosis is de energieafzetting 

door ioniserende straling in weefsel (materie) per kg. De eenheid voor geabsorbeerde dosis is 

gray (Gy). Eén gray stemt overeen met 1 joule per kg. De opgenomen dosis (D) = energie 

(joule)/massa(kg).  

De geabsorbeerde dosis is geen goede maat voor het effect van de straling op het menselijk 
lichaam. Deze houdt immers geen rekening met de volgende kenmerken: 
-het verschil van het ioniserend vermogen van de verschillende stralingssoorten 
-het verschil in de stralingsgevoeligheid van de verschillende organen 
-de ongelijke dosisverdeling over de organen 
 
Equivalente dosis 

De equivalente dosis houdt wel rekening met de verschillende stralingssoorten. De 

equivalente dosis is het product van de geabsorbeerde dosis met stralingsweegfactor of de 

kwaliteitsfactor afhankelijk van de soort straling. 

Equivalente dosis Ht = Wr(stralingsweegfactor) * D (geabsorbeerde dosis). De eenheid voor 

de equivalente dosis is de sievert (Sv) of millisievert (mSv). De index t in Ht staat voor 

tissue(weefsel/orgaan).  

Stralingsweegfactoren: 

Alfastraling: 20 
Bèta-straling: 1 
Neutronen: 3-20 
Gammastraling: röntgen en gamma:1 
 
Voorbeeld: 
1 Gy alfastraling = Ht = 1x20 = 20 Sv 
1 Gy gammastraling = Ht= 1x1 = 1 Sv  
 
Effectieve dosis 
 

Sommige weefsels en organen zijn gevoeliger voor straling dan andere (bv. Geslachtsklieren 

zijn gevoeliger dan botten). Om hiermee rekening te houden wordt de equivalente dosis 

gewogen met een specifieke risicofactor voor elk weefsel of orgaan om de effectieve dosis te 

krijgen. De som van de gewogen equivalente dosissen waaraan de weefsels /organen 

onderhevig zijn is de effectieve dosis. De effectieve dosis, meestal kortweg dosis genoemd, 

wordt aangegeven in Sievert of milliSievert. 

Eh = De som van (Wt*Ht) 

Eh = effectieve dosis 

Wt=orgaanweegfactor (tabel nr. 15 ) 

Ht = equivalente dosis 
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De bestraling op de verschillende organen 
 

Organen of weefsels Effecten Wegingsfactoren (Wr) 

Geslachtsklieren, twee generaties Genetische schade of (ernstige) 

afwijkingen of dodelijke kanker 

0,25 

Thorax Borstkanker 0,15 

Rood beenmerg Leukemie 0,12 

Longen Longkanker 0,12 

Schildklier Schildklierkanker 0,03 

Endotheelcellen Botkanker 0,03 

Vijf andere organen die vanwege hun 

ligging ten opzichte van de besmette 

organen aan de grootste hoeveelheid 

bestraling werden blootgesteld 

 

 

Kanker van deze organen 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

Totaal:  0,30 

Som voor het hele lichaam  1,00 

 

Dosistempo 

 

Dosistempo is de dosis per tijdseenheid, de verhouding van de dosis ten opzichte van de 

blootstellingstijd.  

Geabsorbeerd dosistempo: (micro)gray/uur 

Equivalent dosistempo: microsievert/uur 

 

15. Meeteenheden (msv: millisievert), (µsv: microsievert) 

Omrekeningsfactoren (zonder kwaliteitsfactor) 

Millisievert (mSv) Milligray (mGy) Milliröntgen (mR) 

0,001 (µSv) 0.001 0.1 

0.01 0.01 1 

0.1 0.1 10 

1 1 100 

10 10 1000   (1 R) 

100 100 10000   (10 R) 

1000    (1 Sv) 1000  (1 Gy) 100000   (100 R) 

10000   (10 Sv) 10000 (10 Gy) 1000000 (1000 R) 
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Drempels: dosis in mSv 

Dood na enkele uren     20000 

Aanval van het zenuwstelsel    10000 

Aanval van de longen     6000 

Definitieve onvruchtbaarheid    3500 

Aanval van het spijsverteringsstelsel  3000 

Dodelijke dosis 50     3000 

Haaruitval       2000 

1ste tekenen (bewusteloosheid, braken)  1000 

16. De biologische effecten (2 soorten effecten) 

Wanneer de stralen in levend weefsel doordringen, gaat de volledige of een deel van de 

energie verloren, naargelang het gaat om Alfa-, Bèta-deeltjes of X- of Gamma-stralen (merk 

op dat het bestraalde weefsel in ieder geval geïoniseerd zal zijn). De stralen brengen schade 

en veranderingen teweeg in de menselijke celstructuur.  

De deterministische of acute effecten (direct): Drempel. Dit zijn de effecten op korte termijn. 

Ze kunnen stoornissen veroorzaken:  

 Hematologische 

 Aan de huid 

 M.b.t. de voortplanting 

 Gezichtsstoornissen 

De stochastische of toevallige effecten: Geen drempel. Dit zijn de effecten op lange termijn. 

Ze kunnen ziektes (vormen van kanker) of erfelijke aandoeningen veroorzaken. 

Opmerking: Een dosis die in de tijd verspreid is, zal minder effect hebben op de mens dan 

eenzelfde dosis die in men in enkele seconden kreeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Toegestane jaarlijkse dosis  

(PPERI = werknemers beroepshalve blootgesteld) 

Dosislimieten voor: de werknemers: 20 mSv over 12 opeenvolgende maanden 

   Het publiek: 1 mSv over 12 opeenvolgende maanden 

PPERI na goedkeuring van de bedrijfsarts en op vrijwillige basis: 

   2 keer de jaarlijkse limieten = 40 mSv 

   5 keer de jaarlijkse limieten over het hele leven = 100 mSv 

Voor noodinterventies: 

Uitsluitend vrijwilligers. De deterministische effecten vermijden 

18. Beschermingsmiddelen 

Het dragen van neutronische kleding (met handschoenen, capuchon en sloffen opgenomen) 

ter bescherming van de huid en de kleding voor een externe besmetting (Alfa en Bèta).  

Het dragen van een masker met patroon P3 reactor of ARI om de luchtwegen en 

spijsverteringskanalen te beschermen tegen een interne besmetting (Alfa en Bèta). 
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19. De bescherming door schermen (regel van 3D) 

Met drie beschermingsmaatregelen kunnen de bestraling en/of besmetting worden verminderd 

of vermeden: 

a) De Duur van de blootstelling beperken (letten op de afwisseling van teams) 

b) Schermen of blinderingen gebruiken (halve dikte) naargelang de soorten stralingen 

c) Afstand nemen van de bron (de sterkte neemt af naargelang het vierkant van de 

Afstand). 

 

2 voorbeelden:  

Dosistempo van 20 mSv/u op 5 meter van de bron. Wat is het dosistempo op 10 meter 

afstand? 20 x (5)² = D2 x (10)². D2 = 20 x 25 = 5 mSv/u.  

 100 

De afstand is verdubbeld en het dosistempo is door 4 gedeeld. 

Een bron geeft op vijf meter afstand een dosistempo van 100 mSv/u. U moet een afbakening 

maken zodat het publiek niet wordt blootgesteld aan meer dan 0,5 mSv/u. Op welke afstand 

van de bron plaatst u de afbakening?  

D1 = 100 mSv/u Afstand = 5 M D2 = 0,5 Dosistempo (bron) = 100x (5)² = 2500 mSv/u 

(D2)² =      2500     = 5000   

        0.5  

D2 =  √5000 =  (70,71) = afbakening op 70 meter afstand  

Enkele concrete voorbeelden:  

Gepaste beschermingskleding en meettoestellen + afzonderlijke dosimeter gebruiken 

De besmette zones bepalen en aangeven.  

Niet in de gecontroleerde zones eten, drinken of roken 

Niet in de buurt van een bron blijven tenzij dit absoluut noodzakelijk is. In het geval van het 

controleren van een taak of tijdens het wachten op een collega die de controle moet uitvoeren, 

zo ver mogelijk van de bron blijven. 

Niet zitten op containers (zelfs als deze hermetisch zijn afgesloten), vaten 

of op leidingen die radioactieve materies bevatten;  

Een klem gebruiken om een bron te verplaatsen en niet met blote handen werken. 

Een gepaste ontsmetting in acht nemen. 
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20. Natuurlijke radioactiviteit voor België 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De natuurlijke straling omvat kosmische en aardstralingen. De kosmische straling neemt toe 

met de hoogte (ongeveer 0,30 mSV per jaar voor België). De aardstraling komt voort uit 

radionucliden in de aardkorst en varieert volgens de plek. 

21. Enkele doses die de bevolking heeft gekregen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Plaatsen van gebruik van de straling 

Ziekenhuizen, kerncentrales, nationale defensie, industrie, … 

De classificatie van de installaties wordt bepaald volgens de activiteit en de hoeveelheid 

radioactieve elementen die de instelling heeft. 

Er zijn vier klassen instellingen.  

Voorbeeld van classificaties:  

Klasse 1: kernreactoren 

Klasse 2: deeltjesversnellers (nucleaire geneeskunde, bestralingstherapie, …) 

Klasse 3: veel laboratoria van klinische biologie, normale toestellen voor bestralingstherapie 

Jaarlijkse dosis ten gevolge van natuurlijke straling   2 mSv 

Mammografie en xerografie (dosis ter hoogte van de thorax) 700 µSv 

Radiografie van de longen      200 µSv 

Gemiddelde effectieve dosis in België voor een volwassene 40 µSv 

Radiografie van de tanden (ter hoogte van de thorax)  30 µSv 

Jaarlijkse dosis van de gemiddelde televisiekijker   20 µSv 

Jaarlijkse dosis ten gevolge van nucleaire ontploffingen  10 µSv 

Vlucht Parijs - New York met de concorde    8 µSv 

Jaarlijkse dosis door de aanwezigheid van kerncentrales  1 µSv 
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Klasse 4: radioactieve rookdetectoren 

23. Het telerad-net 

Geautomatiseerd net bestaande uit 212 bakens voor het Belgische grondgebied. Deze 

afbakening controleert voortdurend de radioactiviteit van de omgeving. Naast deze bakens zijn 

er 6 meetstations gevestigd op de Maas, de Samber, de Schelde en de Nete om een 

eventuele radioactiviteit in het water te detecteren. Dit net wordt volledig beheerd door het 

Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). 

24. Detectietoestellen 

Bij de Civiele Bescherming beschikken we over verschillende toestellen om radioactiviteit te 

detecteren. 

De afzonderlijke dosimeters (Gammacom en/of Sor + lezer) geven de gekregen dosis + 

waarschuwingssignaal en het dosistempo. 

De tempometers (automess 6150 AD3, X1000, X50) meten het dosistempo. 

De automess FH40G detecteert de deeltjes en de radioactieve stralingen. 

De Delta 3 detecteert uitsluitend de radioactieve deeltjes. 

De waarschuwingsbakens lamp GWL waarschuwen (geluids- en lichtalarm) als de drempel 

van het dosistempo is overschreden.  

25. Het nucleaire plan 

Dit plan coördineert de beschermingsmaatregelen voor de bevolking en de omgeving. 

Het interne noodplan: 

Op het niveau van de onderneming brengt de beheerder een intern noodplan tot stand om de 

effecten van de ramp te beperken. Het plan moet ter kennis worden gebracht van de Minister 

van Binnenlandse zaken voordat het wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatblad. Het regelt 

de interne organisatie van de nooddiensten en de eerste hulp om tegen deze ramp te strijden. 

In het geval van een ongeval en/of de verspreiding van radioactieve stoffen, moet de 

beheerder de noodmaatregelen treffen en onmiddellijk de bevoegde overheden, de dienst 

voor preventie en bescherming op het werk en voor medische en fysieke controle verwittigen. 

Het federale noodplan:  

Dit plan regelt de coördinatie van de beschermingsmaatregelen voor de bevolking en de 

omgeving in het geval van een radiologische noodsituatie die het Belgische grondgebied 

direct of indirect bedreigt. Het moet als richtlijn dienen voor de beschermingsmaatregelen die 

in noodgevallen moeten worden genomen. Het legt taken vast die, als het geval zich voordoet, 

moeten worden uitgevoerd door de verschillende diensten en organismes, elk in het kader van 

de wettelijke en voorgeschreven bevoegdheid. 

Het plan is met name van toepassing in de volgende specifieke situaties: 

 Ongevallen in de voornaamste Belgische kerncentrales. 

 Ongevallen in buitenlandse kerncentrales. 

 Radiologische noodtoestanden betreffende ruimtevaartuigen of militaire vaartuigen of 

die zich voordoen in militaire installaties. 

 Radiologische noodtoestanden bij het transport van kernbrandstoffen of radioactieve 

materies (waaronder radioactief afval). 
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 Radiologische noodtoestanden als gevolg van terroristische aanslagen. 

Het huidige plan is in eerste instantie niet van toepassing in de volgende specifieke 

radiologische noodsituaties, aangezien de coördinatie door de provinciale overheden wordt 

geregeld: 

 radiologische noodsituaties in alle andere Belgische kerninstallaties die niet eerder zijn 

genoemd, zoals: 

 de reactor Thetis in Gent, het laboratorium Transuranen van de Universiteit van Luik 

(Sart-Tilman), FBFC Int’l in Dessel en IRMM in Geel.  

Dit sluit echter niet uit dat indien nodig de provinciale overheden een beroep kunnen doen op 

de federale overheden om een federale coördinatie te verzekeren. De specifieke 

interventieplannen op de verschillende niveaus voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse 

zaken of aan de betreffende provinciegouverneur en de inzetbare procedures voor elke cel 

kunnen het federale plan aanvullen.  

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 

De Minister van Binnenlandse zaken 

De Minister van Volksgezondheid 

De Minister van veiligheid op het werk, hygiëne op het werk en bedrijfsgeneeskunde 

De Minister van Landbouw 

De Minister van Buitenlandse zaken 

De Minister van Financiën 

De Minister van Landsverdediging 

De Minister van Economische zaken en energie 

De provinciegouverneur en de burgemeester van de gemeente (coördinatie) 

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) 

Het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) 

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) 

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) 

Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.) 

De officieel erkende instellingen van klasse I 

Het Rode Kruis van België 

Andere expertises (deskundigen van universiteiten, van de Nationale instelling voor radioactief 

afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS)…) 

De algemene structuur van de organisatie van het noodplan is als volgt: 

 In geval van een ongeval binnen België, start de Emergency Director van de beheerder 

het interne plan en stelt hij het notificatieniveau vast (N1, N2, N3 of NR, naargelang de 

criteria, met name van het risico op lozingen van radioactieve stoffen in de lucht) bij het 

Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CCR) en de provinciegouverneur “NR”.  

 In geval van een ongeluk in het buitenland, wordt het CCR verwittigd door: 

 FOD van Buitenlandse zaken 
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 De internationale instellingen AIEA en/of CE 

 FANC (automatisch meetnet TELERAD, ...) 

 Alle andere informatie van een betrouwbare bron (bilaterale overeenkomsten 

voor waarschuwingen en informatie-uitwisseling) 

De evaluatieafdeling en de Emergency Director van de overheden worden dan 

gewaarschuwd. 
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Schema: 
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Naast de vier notificatieniveaus is er een niveau "N0" voorzien voor het informeren van de 

overheden in geval van afwijkingen in het bedrijf. Op dit niveau wordt het noodplan niet in 

werking gesteld, tenzij anders wordt bepaald door de Emergency Director van de overheden. 

Evaluatiecel: 

Deze heeft de taak de situatie op radiologisch en technisch vlak te evalueren om het federale 

coördinatiecomité te adviseren over de beschermingsmaatregelen voor de bevolking en de 

omgeving. Ze heeft ook de taak om de meetstrategie van de radioactiviteit in de omgeving te 

bepalen. 

Meetcel:  

Deze afdeling heeft de taak om de meetstrategie die door de evaluatiecel is bepaald, uit te 

voeren. Om dit te doen, coördineert ze alle nodige activiteiten om de meetgegevens te krijgen, 

naargelang de fase van de crisis (voor, tijdens of na de werkelijke lozingen) en van de 

verschillende blootstellingsmanieren. 

Socio-economische cel: 

 Bericht het federale coördinatiecomité over de socio-economische gevolgen van de 

genomen of te nemen beslissingen. 

 Verzekert de behandeling van deze gevolgen naargelang de genomen beslissingen 

 Informeert het federale coördinatiecomité over het opvolgen van de beslissingen in de 

betreffende sectoren (op het niveau van de voorbereiding en de uitvoering van de 

maatregelen)  

 Verzekert de terugkeer naar een normale socio-economische situatie na het ongeval 

(regelt de fase na het ongeval) 

 

Informatiecel: 

Draagt een woordvoerder voor de Emergency Director van de overheid voor en organiseert de 

actiecoördinatie van de woordvoerders van verschillende overheden. Zodra het noodplan is 

gestart, waakt de informatiecel erover dat: 

 De bevolking wordt verwittigd over de te nemen beschermingsmaatregelen via de 

nationale kanalen (radio en tv) 

 De media op eenduidige manier en regelmatig worden geïnformeerd over de 

noodtoestand en de ontwikkeling ervan 

 Een adequaat informatiesysteem wordt georganiseerd om de vragen van de bevolking 

te kunnen beantwoorden. 

 Een geschikte monitoring van de bevolking en de media wordt georganiseerd om direct 

de reacties van de bevolking en van de media te kunnen evalueren. 

 De buurlanden, waarmee bilaterale overeenkomsten van wederzijdse bijstand in geval 

van kernongevallen zijn gesloten, de nodige informatie krijgen. 

 Een bepaald aantal specifieke doelgroepen direct wordt geïnformeerd en dat andere 

doelgroepen de nodige informatie krijgen door middel van de bevoegde overheden. 

 De informatie van de betreffende overheden vanuit het noodplan en de communicatie 

met de bevoegde overheden over de alarmstatus die door de Emergency Director van 

de overheid is afgekondigd, conform het plan is. 

Naargelang de gebeurtenis (neerstorting van een ruimtevaartuig met radioactieve bronnen, 

transportongeval op het Belgische grondgebied, noodsituatie met militaire vaartuigen of 
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installaties, terroristische aanslagen, ...), stelt de voorzitter van de evaluatiecel een alarmniveau voor aan de Emergency Director van de overheden. 

Men onderscheidt vier alarmniveaus die overeenkomen met de notificatieniveaus en de acties van elke cel van de overheden leiden: 

Niveau 

van 

alarm* 

Federaal 

Coördinatiecomité 

Evaluatiecel Meetcel Socio-

economische 

cel 

Informatie- 

cel 

Provinciaal 

Coördinatiecomité 

U1  Stand-by  Vergadert tenzij anders 

bepaald door voorzitter 

 Stand-by op een 

vooraf bepaald 

verzamelpunt 

Nvt  Contact 

media 

 Stand-by 

U2  Bepaalt beschermings-

maatregelen voedsel-

keten 

 Evaluatie 

 Raadt beschermings-

maatregelen aan 

 Bereidt informatie voor 

      AIEA+CE 

 Maatregelen ter 

plaatse 

 Vergadert 

over 

beslissing 

van ED 

 Contact 

media  

 Informeert de 

bevolking 

 Bereidt beschermings-

maatregelen voor 

 Geen interventies ter plaatse 

ten opzichte van bevolking 

 Eventuele interventie voor de 

voedselketen en het 

drinkwater 

U3  Bepaalt beschermings-

maatregelen voor 

bevolking en voedsel-

keten 

 Evaluatie 

 Raadt beschermings-

maatregelen aan 

 Bereidt informatie voor 

      AIEA+CE 

  Vergadert 

over 

beslissing 

van ED 

 Contact 

media 

 Informeert de 

bevolking 

 Voert regeringsbesluiten uit 

UR  Vergadert  Vergadert  Vergadert  Vergadert 

over 

beslissing 

van ED 

 Vergadert  Uitvoering van de 

onmiddellijke beschermings-

maatregelen in het gebied 

∗ De Emergency Director van de overheid kondigt het alarmniveau af. In afwachting daarvan, en conservatoir, wordt het huidige alarmschema 

uitgevoerd door de CCR op basis van het notificatieniveau.  

Om het publiek snel, nauwkeurig en coherent te kunnen informeren, wordt een internationale schaal voor de ernst van een ongeval (INES) van de 

AIEA gebruikt. De overeenkomstige notificatieniveaus zijn:
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 N4/NR 

  

  N3 

 

 N2 

 N1 

 

 

 

  

  

 

 N0 

 

Naargelang het soort beschermingsmaatregelen en de potentiële radiologische gevolgen, 

worden de gebieden voor de noodplanning bepaald: 

Kerncentrale of 

-installatie 

Directe beschermingsmaatregelen voor de bevolking 

Gebied voor noodplanning in km 

Evacuatie Schuilen Voorafgaande verdeling 

van stabiele 

jodiumtabletten in 

huishoudens en 

instanties (∗)  

Doel 10 10 20 

Tihange 10 10 20 

Chooz ( Fr ) 10 10 20 

Borssele ( P-B) 10 10 20 

Mol (SCK-CEN) 4 10 20 

Dessel (BN-BP) 4 10 20 

Fleurus (IRE) - 5 10 

∗ In deze gebieden voor noodplanning worden doosjes met stabiele jodiumtabletten en 

informatiefolders voorafgaand uitgedeeld aan families en instanties (scholen, ziekenhuizen, 

fabrieken, crèches, …). Reserves van doosjes tabletten zijn verder beschikbaar in alle 

apotheken. 

Buiten deze gebieden voor noodplanning en voor het hele Belgische grondgebied, beschikken 

alle apotheken over reserves van stabiel jodium in verschillende vormen. Reserves van 

doosjes stabiele jodiumtabletten zijn verder beschikbaar in verschillende plekken. Plannen 

voor de snelle verdeling van deze tabletten worden uitgewerkt onder de verantwoordelijkheid 

van de Minister van Binnenlandse zaken. 

Bij de alarmniveaus U2 en U3, bepaalt de Emergency Director van de overheden de 

interventiegebieden waarin de maatregelen daadwerkelijk worden toegepast. 

Bij gebrek aan een notificatie, beschikken de overheden eveneens over een onafhankelijk 

detectiesysteem, dat TELERAD heet, waarmee het noodplan kan worden uitgevoerd. 
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Voor het nemen van beschermingsmaatregelen voor de bevolking, zijn richtinterventieniveaus 

door FANC uiteengezet: 

Beschermingsmaatregelen (∗) Richtinterventieniveaus (in mSv)  

Algemeen schuilen maximaal 24 u 

5-15 

(effectieve totale dosis opgenomen in 24 u) 

 

Inname van stabiel jodium 

50 (∗∗) 

(dosis schildkleur door inademing tijdens 

langstrekken van de wolk, ondanks de 

schuilmaatregel) 

Algemene evacuatie (behalve speciale 

groepen, te bepalen) 

50-150 

(effectieve totale dosis opgenomen in 2 

weken, ondanks de schuilmaatregel) 

 ∗Naargelang de ernstige omstandigheden kunnen de richtinterventieniveaus, mocht het geval 

zich voordoen, de niveaus die in de tabel voorkomen overschrijden, zonder echter de grens 

van acute effecten te bereiken. 

∗∗ De indicatieve niveaus voor de inname van stabiel jodium kunnen worden aangepast 

naargelang bijzonderheden rondom een specifiek kernterrein. 

In het kader van de beschermingsmaatregelen van het interventiepersoneel (de diensten die 

betrokken zijn bij de reddingsinterventie of de bescherming van belangrijke materiële 

belangen zoals de brandweer, de civiele bescherming, de politiedienst, ambulancepersoneel 

en medische diensten en personen die een ondersteunde taak uitvoeren, zoals de gevorderde 

chauffeurs van de transportmiddelen, personeel van de meetploegen, ...), worden de volgende 

maximale blootstellingsniveaus gebruikt: 

Interventietype Maximale blootstelling  

(effectieve totale dosis in mSv) 

Ondersteuning bij de evacuatie  

of het schuilen 
250 

Interventie om het leven te beschermen 500 

Conform de richtlijn 89/618/Euratom van de raad van Europese gemeenschappen van 

27/11/1989, moet de bevolking, die in het geval van radiologisch gevaar kan worden getroffen, 

(bevolking binnen het algemene noodplanningsgebied van kernterreinen) preventief worden 

geïnformeerd over de beschermingsmaatregelen voor de gezondheid die van toepassing 

zullen zijn en over de manier van handelen in geval van een radiologisch noodgeval. 

De voorafgaande informatie moet ten minste betrekking hebben op: 

 De basisbegrippen over radioactiviteit en de effecten ervan op de mens en op de 

omgeving. 

 De verschillende gevallen van een radiologisch noodgeval waar rekening mee wordt 

gehouden en de gevolgen voor de bevolking en voor de omgeving. 

 De noodmaatregelen die zijn voorzien om de bevolking te waarschuwen, te 

beschermen en te redden in het geval van een radiologisch noodgeval. 

 De geschikte informatie betreffende de handelwijze van de bevolking in geval van een 

radiologisch noodgeval.  

De informatie wordt voortdurend bijgewerkt, ook als aanzienlijke wijzigingen in de omschreven 

maatregelen tot stand komen. De informatie wordt door middel van informatiecampagnes 

regelmatig aan de bevolking doorgegeven zonder dat deze hierom hoeft te vragen. 
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Er wordt ieder jaar een oefening gehouden voor de kerncentrales van Doel en Tihange en er 

wordt iedere twee jaar een oefening gehouden voor de andere vier installaties (Instituut van 

Radio-elementen, Belgonucleaire, Belgoprocess en Studiecentrum voor Kernenergie). 

Een oefening op grote schaal (algemeen) wordt iedere drie jaar georganiseerd. 

 26. Het transport of het bewaren van radioactieve materie 

 
De waarschuwingssignalisatie moet zichtbaar zijn: 

a) bij elke ingang van ieder gecontroleerd gebied 

b) op de toegangsdeuren van de ruimtes waar radioactieve stoffen worden gebruikt of 

opgeslagen 

c) op de recipiënten waarin de radioactieve stoffen zich bevinden 

d) op bepaalde apparaten die ioniserende stralingen uitstralen 

e) op voertuigen die ioniserende materies vervoeren (gevaarsetiketten). 

Opgelet voor het transport: 

Er moet een transportindex IT op de gevaarsetiketten staan. 

IT = I max 1 m x 100 

 I max 1 m = maximale stralingssterkte op 1 meter van de externe oppervlakte van het 

colli. 

 Gebruik deze maat altijd op de schaal ( µSv/u) en deel de maat vervolgens door 10 om 

de IT te krijgen 

De gevaarsetiketten collimarkering en transportdocumenten: 

Op het etiket: Vermelding van het aanwezige radio-element. 

 Maximale activiteit van de bron 

 Transportindex (IT) behalve voor witte etiketten. 

Op de transportdocumenten moeten naast deze informatie ook de adressen van de 

geadresseerden en/of de afzender zijn vermeld. 

Op het vrijgesteld colli moet er de vermelding "radioactieve materie" staan.  
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De soorten colli: 

 Het vrijgesteld colli (lichtelijk radioactief) dat weinig risico’s oplevert, zelfs bij een 

verkeersongeval. 

 Industriële colli. Belangrijk volume onder 2 types:                                                                  

LSA (geringe specifieke activiteit) 

 SCO (voorwerp met besmetting aan het oppervlak) 

 Het colli van type A: Dit behoudt de integriteit van de inhoud in de normale 

transportomstandigheden en bij kleine ongevallen 

 Het colli van type B: Dit is ontworpen voor verkeersongevallen. 

Het colli van type A en B moet meerdere testen doorstaan, zoals: 

Schoktest voor (A en B): Het pakket wordt losgelaten op een hoogte van 9 meter op een doel 

Stoottest op een loden plaat (A en B) 

Krommingstest (A en B) 

Hittetest (B): Colli wordt gedurende 10 minuten tot 800 ° verwarmd. 

Extra testen voor de verzegelde radioactieve bronnen:   

7 dagen onderdompeling in water op omgevingstemperatuur 

Verwarming van het water tot 50 graden en meten van de radiologische activiteit in het water. 

Vervolgens gedurende 7 dagen terug aan de lucht blootstellen. 

4 uur onderdompeling in water van 50 graden en meten van de radiologische activiteit in het water. 

 

 

ETIKETTEN 

 

Transportindex Stralingssterkte op ieder punt 

van de externe oppervlakte 

 

 

0 

 

< 0,005 mSv/u 

 

Wit - I 

 

0 < IT < = 1 

 

 

0,005 mSv/u < dosis < = 0,5 mSv/u 

 

 

Geel - II 

 

 

1 < IT < = 10 

 

0,5 mSv/u < dosis < = 2 mSv/u 

 

Geel - III 

 

 

10 < IT 

 

2 mSv/u < dosis < = 10 mSv/u  

Geel – III alleen 

voor exclusief 

gebruik 
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Fysica 

Deel 1: Inleiding tot de algemene natuurkunde  
 

Natuurkunde gaat verloren in de nacht van de tijd, aangezien het wiel en hefbomen teruggaan tot 

150.000 jaar. 

De oudheid codificeert de wetten van de statische hefbomen (Archimedes). 

Door hun obscurantisme voegen de middeleeuwen niets toe. 

Pas in de moderne tijd ontstaat de bewegingsleer met de val van lichamen en dynamiek met de 

universele zwaartekracht (Newton). 

De hedendaagse tijd zet de natuurkunde weer op losse schroeven met de relativiteit (Einstein). 

a) Definitie:  (volgens Van Dale Groot woordenboek) 

Wetenschap die zich bezighoudt met alle verschijnselen in de natuur waarbij geen chemische 

veranderingen optreden, o.a. de alg. eigenschappen, het evenwicht en de beweging van lichamen, met 

de verschijnselen van warmte, licht, elektriciteit en magnetisme, en de bouw en eigenschappen van de 

fundamentele stofdeeltjes. 

b) Drie onderdelen:  

Bewegingsleer: bestudeert de bewegingen van de lichamen zonder zich bezig te houden met de 

krachten die deze bewegingen veroorzaken. 

Evenwichtsleer: bestudeert de omstandigheden die het evenwicht van lichamen regelen. 

Dynamica:  bestudeert de bewegingen waarbij rekening wordt gehouden met de krachten die deze 

bewegingen veroorzaken. 

c) Eenheidssystemen: 

Er bestaan vier eenheidssystemen, de enige twee die in aanmerking worden genomen zijn: 
systeem van mechanici: MKpS 
internationaal systeem: MKSA 

Fundamentele eenheden:  MKpS MKSA 
Lengte: m m 
Kracht: kg’ kg 
Tijd: s s 

Extra eenheid:  
Hoek: rad rad 

Afgeleide eenheden: 
Energie, werk: kg'm Nm of J 
Vermogen: kg'm/s Nm/s of W 

Overeenkomst tussen de twee systemen: 
1 kg' = 9,81 N en bijgevolg: 1 N = 0,102 kg' 
Bij benadering: 
1 kg' ~ 10 N 
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1. De bewegingen. 

1.1. Algemeen 

a. Referentiesysteem: 
Men spreekt over een referentiesysteem als de afstanden die de verschillende punten scheiden 

invariabel zijn. 

Als we bijvoorbeeld de verschillende punten nemen van de grond: huizen, masten zijn onveranderlijk. 

Over het algemeen wordt de grond als referentie-element beschouwd. 

 
 

b. Relativiteit van beweging:  
Men zegt dat een lichaam in beweging is ten opzichte van een referentiesysteem als de 

afstanden die het lichaam scheiden van een willekeurig punt van dit referentiesysteem met de 

tijd variëren. 

 
 

Gegeven de punten P: piloot van het vliegtuig, R: wiel van het vliegtuig, S: baken op de grond 
 

De afstand R-S varieert dus het vliegtuig is in beweging ten opzichte van de grond. 

De afstand P-R varieert niet, dus de piloot staat stil ten opzichte van het vliegtuig. 

De afstand P-S varieert, dus de piloot is in beweging ten opzichte van de grond. 

De beweging is een verschijnsel dat in essentie relatief is en uitsluitend ten opzichte van een 

referentiesysteem kan worden bestudeerd. 
 

c. De tijd: 
De tijd is een redelijk vertrouwd begrip. Hij wordt gemeten met behulp van chronometers of 

tijdmeters die worden afgesteld ten opzichte van het draaien van de aarde. Het moet worden 

benadrukt dat natuurkundigen zich tegenwoordig ook baseren op de stralingsperiode van cesium 

133. De tijd wordt gemeten in uren (u), minuten (m) en seconden (s). 
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d. De trajectorie:  
Onder de trajectorie van een bewegend lichaam verstaat men de lijn die op ononderbroken wijze 

de verschillende posities verbindt die het bewegende lichaam inneemt tijdens de verplaatsing. De 

trajectories kunnen vlak of krom zijn.  

 vlakke trajectories:  

Rechtlijnig 

Cirkelvormig 

Parabolisch 

Cycloïdaal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kromme trajectories: 

 spiraalvormig 

 willekeurig 

 

e. Afgelegde ruimte:  
Onder de afgelegde ruimte door een 

bewegend lichaam verstaat men de 

lengte van de afgelegde trajectorie.  

Eenheid: de meter (m) 

 
 
 
 
 

f. Snelheid (v):  
De snelheid kan worden gedefinieerd door de ruimte die in een seconde wordt 

afgelegd (tijdseenheid). Eenheid: de meter per seconde (m/s) 

 

g. Versnelling (a):  
De versnelling is de variatie (toename of afname) van de snelheid gedurende een 

seconde (tijdseenheid). Eenheid: de meter per seconde per seconde (m/s²) 

1.2.  De bewegingen: 

In het kader van de cursus worden meerdere bewegingen bestudeerd:  

Eenparig rechtlijnige beweging (ERB) 

Eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging (EVRB) is een speciaal geval: het vallen 

van lichamen. 

Eenparig cirkelvormige beweging (ECB) Eenparige veranderlijke cirkelvormige 

beweging (EVCB) 
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2. ERB: (eenparig rechtlijnige beweging). 

2.1.  Definitie:  

Beweging waarin een bewegend lichaam, steeds in dezelfde richting, gelijke ruimtes in gelijke tijden 

aflegt over een rechtlijnige trajectorie. 

2.2.  De wetten van beweging:  

De snelheid:  

Aangezien het bewegende lichaam per definitie elke seconde gelijke ruimtes aflegt, is de snelheid 

dus constant. 

v = constant 

Bijv.: v = 3 m/s 

 
 

De versnelling: Per definitie (gelijke ruimtes in gelijke tijden), is de versnelling nul. 

a = 0 

De afgelegde ruimtes Twee gevallen moeten worden overwogen: 

1ste geval: geen aanvankelijke ruimte: De afgelegde ruimte door het bewegende lichaam 

gedurende het tijdsinterval is: 

e = v t 
 

Eenheden:e in m. 

v in m/s 

t in s 

bijv.:e = ?  

v = 20 m/s 

 

t 

 2de geval: met aanvankelijke ruimte   

De afgelegde ruimte door het bewegende lichaam gedurende het tijdsinterval is: 

e = e0 + v t 
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bijv.: et = ? 

e0 = 15 m 

v = 10 m/s 

t = 3 s 

et = 15 + 30 

= 45 m 

 
 
 
 
 

Toepassingen: 

Een lift gaat 12 verdiepingen van 3 

m omhoog in 1 min 20 s omhoog. 

Bereken de snelheid van de 

stijging 

 

Een donderslag wordt 22 s na de 

bliksemstraal waargenomen. 

Bereken, wetende dat het geluid 

340 m/s aflegt, de afstand waarop 

de bliksemstraal valt.  

 

Een voetganger loopt gedurende 

42 minuten in een rechte lijn met 

een constante snelheid van 3,6 

km/u. Bereken, wetende dat 

voordat zijn tijd was opgenomen, 

hij al 1,5 km had afgelegd, de 

totale afgelegde afstand. 

Gegevens:  

t = 80 s 

e = 12 x 3 m = 36 m 

Onbekend: 

v = ? 

 

 

 

Gegevens:  

t = 22 s 

v = 340 m/s 

Onbekend :  

e = ? 

 

 

Gegevens: 

t = 2520 s 

v = 3,6 km/u of 1 m/s 

e0 = 1500 m 

Onbekend: 

e = ? 

Oplossing: 

e = v t 

v = e/t 

v = 36/80 oftewel 0,45 

m/s 

 

 

 

Oplossing: 

e = v t 

e= 340 x 22 = 7480 m 

 

 

 

Oplossing: 

e = e0 + v t 

e = 1500 + (1 x 2520) 

 

e = 4020 m 

 
 

Er is een oplossing per grafiek mogelijk in een systeem van orthogonale assen met assenstelsels. 
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3. EVRB: (eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging) 

3.1.  Definitie:  

Een bewegend lichaam wordt bewogen door een veranderlijke rechtlijnige beweging als het een 

rechtlijnige trajectorie beschrijft met een continu veranderlijke snelheid. 

Bijzonder geval: de eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging: beweging waarmee de snelheid 

van het bewegende lichaam regelmatig toeneemt of afneemt in de tijd, en waarbij een rechtlijnige 

trajectorie behouden blijft. 

3.2.  De wetten van beweging: 

begrip gemiddelde snelheid:  

De gemiddelde snelheid is de constante snelheid die een bewegend lichaam behield om een gelijke 

ruimte in een gelijke duur af te leggen tot een ander bewegend lichaam dat beweegt met een 

veranderlijke snelheid en hetzelfde traject in eenzelfde tijd zou afleggen. 

Wetende dat: 

v0 = beginsnelheid  

vt = uiteindelijke snelheid 

vm = (v0 + vt ) / 2 

Alle eenheden in m/s 

Afgelegde ruimte: 

e = vm . t 

Eenheden:e in m 

vm in m/s 

t in s 

EVRB (eenparig versnelde rechtlijnige beweging) 

De beweging wordt eenparig versneld rechtlijnig genoemd wanneer het bewegende lichaam, terwijl 

het een rechtlijnige trajectorie aflegt, gelijkmatig in snelheid toeneemt in gelijke tijden. 

a = constant v = a.t 

e = vm .t met vm = a.t/2 

e = a.t²/2 

Opm.: er is wederzijdse beweging (EVRB, eenparig vertraagde rechtlijnige beweging). Het gaat in dit 

geval om een vertraging die het bewegende lichaam afremt. De berekeningen blijven dezelfde. In dit 

geval spreken we van een negatieve versnelling. 

. 

Eenparige veranderlijke beweging met beginsnelheid:

Versnelde beweging 

a = (vt — v0)/t 

Aangezien vt > v0 krijgen 

we a > 0 

vt = v0 + a.t  

Vm = (v0 + vt )/2 

= (v0 + v0 +a.t)/2 

= v0 + a.t/2  

et = Vm . t 

= (v0 + a.t/2).t 

= v0 . t + a.t²/2 

Vertraagde beweging 

a = (vt — v0)/t 

Aangezien vt < v0 krijgen 

we a < 0 

vt = v0 - a.t 

Vm = (v0 - vt )/2 

= (v0 - v0 +a.t)/2 

= v0 - a.t/2  

et = Vm . t 

= (v 0 - a.t/2).t 

= v0 . t - a.t²/2 

 

Eenparig veranderlijke beweging met 

beginsnelheid en aanvankelijke afgelegde ruimte: 

Alleen de formule voor de ruimte wordt 

gewijzigd: 

Grafiek “versnelling” 



  

 
  7. 

et = e0 ± v0 .t ± a.t²/2 

Toepassingen: 

Analytische oplossing: 

- versnelde beweging:  

et = at²/2 of et = vm .t  

vt = a.t 

t1= et / vm = 300/10 = 30 s 

a1 = vt / t = 20 / 30 = 0,67 m/s² 

- gelijkparige beweging: 

t2 = e2 / v2 = 420 / 20 = 21 s 

Een mijnlift komt op de volgende manier uit een put 

van 900 m diep omhoog: 

de eerste 300 meter in versnelde beweging. 

de volgende 420 meter in gelijkparige beweging (v 

= 20 m/s) 

de laatste 180 meter in vertraagde beweging. 

Bereken de duur van elke stap. 

Maak een grafiek van de stijging 

van de lift. 

Gegevens:  

e1 = 300 m 

e2 = 420 m 

e3 = 180 m 

v2 = 20 m/s 

Onbekend: 

t1 = ? t2 = ? t3 = ? t totaal = ? 

a = f(t) v = f(t) e = f(t) 

 

Grafiek "ruimte":
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Grafiek “snelheid” 
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Bijzonder geval: het vallen van lichamen: 

Het experiment van Newton 

 

Volledige luchtledige  

 

Glazen buis 

         Drie verschillende  

         lichamen 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking vooraf:  

De lichamen worden aangetrokken door het centrum van de aarde (zwaartekracht). Dit is 

aangetoond door Newton. De zwaartekracht is het gewicht van het lichaam. 

- De richting van het vallen is verticaal 

- De beweging van het vallen in het luchtledige is een EVRB die voor alle lichamen gelijk is: noch 

het gewicht, noch de vorm, noch de materie zijn van belang. 

 

-De versnelling die door de zwaarte of zwaartekracht wordt veroorzaakt, wordt universeel genoteerd 

als 
 

 Berekening van de versnelling:  
 

Het experiment toont aan dat gedurende de eerste seconde de afgelegde ruimte tijdens het vallen 

4,905 m is. Het is dan erg eenvoudig om de versnelling “g” te berekenen:  
 

e = 4,905 m 

t = 1 s 

g = ? 

e = a.t²/2 of g.t²/2 <3>g = 2.e/t²  

g = 9,81 / 1 = 9,81 m/s² 
 

NB: de waarde van g kan veranderen naargelang de breedtegraad, maar ook met de hoogte of 

naargelang de planeet waarop u zich bevindt. 

 De wetten van beweging: 

g = constant (9,81 m/s²)  

v = g.t   (m/s)  

h= g.t²/2   (m) 
 

Berekening van de snelheid bij aankomst op de grond:  

Het is bekend dat v = g.t en dat h= g.t²/2 <s> t = √ 2h / g  

Door de informatie te combineren krijgen we het volgende: 

v = g   √ 2h/g <£>v =√ 2hg²/g ^> v  =       √ 2gh 
 

 Lichaam omhoog geworpen met beginsnelheid 

We nemen een lichaam dat verticaal is geworpen met een beginsnelheid v0. We zoeken de snelheid en de 

afgelegde ruimte na t seconden. 

Twee gevallen moeten worden overwogen: 

a) lichaam van onder naar boven geworpen 

b) lichaam van boven naar onder geworpen 
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a) Lichaam van boven naar onder geworpen Snelheid: 

vt = v0 + g.t 

Ruimte: 

ht = v0.t + g.t²/2 

b) Lichaam van onder naar boven geworpen Snelheid: 

vt = v0 - g.t 

Ruimte: 

ht = v0.t - g.t²/2 

 Berekening van de hoogte van de stijging van een geworpen lichaam: 

In geval van een lichaam dat van onder naar boven is geworpen met een beginsnelheid v0, is de 

maximale hoogte bereikt als de snelheid van het bewegende lichaam nul is. 

In vt = v0—g.t  hebben we  vt = 0 

Dus 0 = vo — g.t    en ook   t = v0 / g 

Laten we t in de formule van de hoogte vervangen: ht = v0 .v0 / g — g/2.v0²/2g 

ht = v0²/g - v0²/2g  ht = v0²/2g 

4. ECB (eenparig cirkelvormige beweging): 

4.1.  Definitie: 

Een punt M wordt bewogen door een ECB als deze, over een omtrek, gelijke bogen in gelijke tijden 

aflegt. De trajectorie is altijd een omtrek of een gedeelte van een omtrek. 

4.2.  Snelheid:  

Twee snelheden worden onderscheiden : 

omtreksnelheid of lineaire hoek- of omwentelingssnelheid 

De omtreksnelheid (v) is de boog die per tijdseenheid wordt afgelegd. 

Eenheid: m/s 

De hoeksnelheid (co) is de hoek waar per tijdseenheid wordt langsgegaan. 

Eenheid: rad/s of tr/min (N)  

Ter herinnering: een radiaal is de hoek in het centrum die op de omtrek een cirkelboog opvangt, 

waarvan de lengte gelijk is aan de straal van de cirkel.  

Dus 6,28 rad = 360° 

4.3.  Verhouding tussen v en w: 

De lengte van een cirkelboog is gelijk aan het product van de hoek in het centrum (uitgedrukt in 

radialen) door de straal: Boog M0M1 = ω. 0M 0 of:M0 

v = ω. r 

met v in m/s 

ω in rad/s 

r in m.J^^^"  ̂M1 

                                                                                                           0 

4.4. Verhouding tussen v en N: 

M legt per omtrek af:2rr 

M legt per minuut af:2rr N 

M legt in 1 s af:2rr N / 60 

 

Dus 

v = 2rr N / 60 of TD N / 60 

met v in m/s N in tr/min d en r in m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  10. 

Verhouding tussen ω en N: 

 

Uit de twee vorige verhoudingen kunnen we afleiden dat: 

ω = τ N / 30 

 
 

 

Toepassingen: 
Een kop van een riemtransportband 
heeft een diameter van 21 cm en draait met 150 tr/min.  
Bereken: de aandrijvingssnelheid van de 
band. 
het uurvermogen van de transportband 
het aantal ton product 
dat per uur wordt getransporteerd 
Wetende dat de gemiddelde doorsnede van het getransporteerde product 5 dm² is en 
het soortelijk gewicht 1300 kg/m³ 
Gegevens:  
d = 0,21 m 
N = 150 tr/min 
Doorsnede = 0,05 m² 
A = 1300 kg/m³ 
Onbekend: 
v = ? vermogen (Q) = ? gewicht = ? 
a)berekening van de snelheid (lineair) 
v =3,14 . 0,21 . 150 / 60 
= 1,65 m/s 
b)berekening van het vermogen: 
Q=doorsnede . v = 0,05. 1,65 
= 0,083 m³/s  
Q per uur = 0,083 . 3600  
= 300 m³/u 
c)aantal ton getransporteerd per  uur: 
P= A. Q = 1300 . 300 
= 390000 kg'/u of 390 t/u 
 

2) Een auto rijdt 140 km/u. De banden hebben een diameter van 65 cm. Op deze snelheid draait 
de motor van de auto met 5500 tr/min. Bereken het algemene verband van de vermindering van 
de omwentelingssnelheid tussen 
de motor en de banden. 
berekening van de hoeksnelheid van de band: 
omwisseling: 140 km/u = 39 m/s N band = 60 . v/ zd 
= 60 . 39 / 3.14 . 0,65 
= 1140 tr/min 
b) algemene overbrengverhouding: 
verband = N mot / N band = 4,82 

5. EVCB (eenparig veranderlijke cirkelvormige beweging) 

5.1.  Definitie:  

Een beweging is eenparig veranderlijk cirkelvormig als de snelheid (zowel hoek- als omtreksnelheid) 

gelijkmatig in gelijke tijden verandert. 

Gemiddelde hoeksnelheid (ωm) 

ωm = ( ω0 + ω t ) /2 

Maar ω0 = 0 

Dus ωm = Xt / 2 

Eenheden: rad/s 
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Gemiddelde tangentiële snelheid (vm )  

vm = (v0 + vt ) / 2 

Maar v0 = 0 

Dus vm = vt / 2  

Eenheden: m/s 

 
Hoekversnelling (a) 
Dit is de toename van de hoeksnelheid per seconde, die constant blijft gedurende de hele duur van 
de beweging. 
Zo: 
α = ωt / t 
Eenheden: rad/s² 
 
Hoeksnelheid: (tut ) 
ωt = α. t 
Eenheden: rad/s 
 
Geraakte hoek: (st ) 
εt = α t² / 2 
Eenheden: rad. 
 
Toepassing: 
Een elektrisch motor start vanuit de ruststand op en doet er 12 s over om de omwentelingssnelheid 
van 2850 tr/min te bereiken. 
Bereken de hoekversnelling en het aantal omwentelingen dat de motor heeft afgelegd gedurende 
deze versnelling. 
Gegevens:  
t = 12 s 
N = 2850 tr/min 
Onbekend: 
α, ε 
 
Tangentiële versnelling (a)  
Dit is de toename van de omtreksnelheid (of tangentiële snelheid) per seconde.  
Zo: 
a= vt / t 
Eenheden: m/s² 
 
Omtreksnelheid: (vt ) 
vt = a . t 
Eenheden: m/s 
 
Afgelegde boog:  (et ) 
et = a t² / 2 
Eenheden: m 
 
a) Uiteindelijke hoeksnelheid: 
ω = ΤN / 30 = 3,14 . 2850 / 30  
= 298 rad/s 
b)    Hoekversnelling: 
α = ω/ t = 298 / 12 
= 24,8 rad/s² 
c) Afgelegd hoek: 
ε= α t² / 2 = 24,8 . 12² / 2  
= 1790 rad 
c)    Aantal omwentelingen vanaf het opstarten: 
Nd = 1790 / 6,28 = 285 tr. 
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Deel 2: Begrippen evenwichtsleer en dynamica  

1. De samenstelling van samenwerkende krachten.  
 
1.1. Algemeenheden: 

Als een lichaam in rust is, is een kracht nodig om het in beweging te brengen. Als men de beweging 

van een lichaam wil wijzigen (ongeacht de beweging), is ook een kracht nodig. Om een lichaam te 

vervormen ten slotte is ook een kracht nodig. 

1.2.Soorten krachten: 

Volgens de richting: 

Drijfkracht: dezelfde richting als de beweging. Weerstandkracht: tegengestelde richting ten opzichte 

van de beweging. 

Volgens de werking: 

Contactkracht: directe werking op het lichaam: druk, duw, wrijving, … Kracht op afstand: werking op 

afstand: magnetisme, zwaartekracht, … 

1.3.Definitie van een kracht: 

Onder kracht verstaat men iedere oorzaak die de rust- of bewegingsstand van een lichaam kan 

wijzigen of het lichaam kan vervormen. 

1.4. Krachteenheden: 

Een kracht wordt gemeten met behulp van een dynamometer. Ze zijn allemaal gebaseerd op de 

vervorming van een stuk metaal door de evenredige verhouding tussen de kracht en de vervorming 

(Hooke). 

De eenheden zijn de volgende: 

MKpS-systeem: 

Kilogramkracht of kilogramgewicht: kg’ 

MKSA-systeem: 

Newton: N komt overeen met de volgende definitie: kracht die op een massa van 1 kilo een versnelling 

van 1 m/s² overbrengt 

1.5. Voorstelling van een kracht: 

Een kracht wordt voorgesteld in de vorm van een vector gekenmerkt door vier elementen: 

aangrijpingspunt, richting of werkingsrechte wordt grafisch weergegeven met de pijl kracht, grafisch 

weergegeven door de lengte van de vector. 

1.6. Krachtensysteem: 

Een lichaam wordt onderworpen aan de werking van een krachtensysteem wanneer het tegelijkertijd 

door meerdere krachten wordt belast. Soorten systemen: 

systeem van gezamenlijke krachten 

systeem van parallelle krachten 

systeem van willekeurige krachten. 

1.7. Basisprincipes: 

Twee parallelle en tegengestelde krachten zijn in evenwicht. 

De actie is gelijk aan de reactie. 

 Een kracht kan zich verplaatsen over de actielijn zonder de staat van het lichaam te veranderen.  
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1.8. Samenstelling van twee gezamenlijke krachten:

Gegevens:  

Aangrijpingspunt A 

Twee krachten: F en F' 

Hoek a tussen de krachten 

Onbekend: 

Resultante R 

Hoek 9 van de resultante 

Analytische oplossing: 

 
De numerieke waarde 

van R is: 

R = √F²F² + 2FF' cos α 

De hoek Ө is: 

Sin Ө= F' sin α / R 

Grafische oplossing: 

 

Grafische vorming van  

een parallellogram 

F 

Bijzondere gevallen: 

 
F’ 

De krachten zijn gelijk 

F = F' 

De krachten staan loodrecht op elkaar: 

F ┴ F’

Ө = α / 2  

 

R = 2F cosӨ 

 

 

 

TgӨ = F / F’ 

R = √F² + F’²

F

 

Het parallellogram 

is een ruit 

Het parallellogram is een rechthoek 

De krachten staan lijnrecht op elkaar:Als α = O° 

Dan is R = F + F’ 

 

Als α = 180° 

Dan is R = F - F’
F  

1.9. De samenstelling van meerdere gezamenlijke krachten: 

De resultante van een systeem van meerdere gezamenlijke krachten kan op 

analytische manier worden berekend door in de eerste plaats een tussenberekening 

te maken tussen de twee eerste krachten en zo een gedeeltelijke resultante te vinden 

en vervolgens de berekening opnieuw te beginnen met de derde kracht en de 

gedeeltelijke resultante; en zo verder tot alle krachten van het systeem zijn berekend. 

Op grafische wijze zijn er twee oplossingen mogelijk: 

de methode van opeenvolgende parallellogrammen 

de methode van de krachtenveelhoek. 
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De methode van opeenvolgende 
parallellogrammen 

De methode van de 
krachtenveelhoek 

 
 
 
 
F’3 
 
 
 
F’4

           F’2 

 

2. Samenstelling van parallelle krachten.  
 
2.1.Twee parallelle krachten in dezelfde richting: 

 
Gegevens: Analytische oplossing: 
F en F’R heeft de volgende kenmerken: 
Segment AB- parallel aan de krachten 
Onbekend:- richting: de richting van de krachten Grafische oplossing: 
R =?  -sterkte:som van de samen- Overbrenging van –F’ op punt  
Punt X   stellende krachten: R = F+F’toepassing van F’. 
 - aangrijpingspunt (X) zoals:  Overbrenging van F op het 
aangrijpingspunt van F’. 
F. AX = F’.BX 
of 
F.d = F’.d 

 

 
 
 
 
 

2.2. Twee parallelle krachten in tegenovergestelde richting: 

 
Gegevens:  
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F en F’ 
Segment AB 
Onbekend: 
R = ?  
Positie van R (punt X) 
Grafische oplossing: 
Overbrenging van –F’ op het aangrijpingspunt van F. 
Overbrenging van F op het aangrijpingspunt van F’. 
Analytische oplossing: 
R heeft de volgende  
kenmerken: 
parallel aan de krachten 
richting: de richting van de krachten 
sterkte:  som van de  
samenstellende krachten: R = F+F’ 
aangrijpingspunt (X) zoals 
F. AX = F’. BX 
of 
F. d = F’. d’ 
 

 

Bijzonder geval: het koppel 
 
Het koppel bestaat uit twee parallelle, gelijke krachten in tegengestelde richting maar niet lijnrecht. 
 
De berekening van R is dus:  
R = F – F’ = 0 
 
Het aangrijpingspunt X wordt in het oneindige verwijderd zoals het schema laat zien. 

 
 

2.3. Systeem samengesteld uit meerdere parallelle krachten: 

Om de uiteindelijke resultante van een dergelijk systeem te krijgen, moet met opeenvolgende 
stappen worden gewerkt door de waarde en de positie van de tussenresultanten te berekenen 
tussen F1 en F2, F3 en F4, enz... De uiteindelijke samenstelling houdt rekening met de 
tussenresultanten en beschouwt ze als nieuwe krachten van het overwogen systeem. Weer zoekt u 
de tussenresultaten om uiteindelijk de eindresultante te vinden. 
Deze methode is moeilijk. 
Een ander principe wordt verderop in de cursus bestudeerd (Krachtmoment) 
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3. Samenstelling van willekeurige krachten.  
 
Laten we het geval nemen 
van een lichaam dat wordt 
onderworpen aan de actie 
van willekeurige krachten: 
- gezamenlijke krachten en 
krachten met verschillende 
punten 
- parallelle krachten 
 
Laten we de resultante van 
het systeem zoeken. 
F4 

 

 
Analytische oplossing: De 
analytische oplossing is 
moeilijk. Geen bewijsvoering 
in deze cursus. 
F2 

 
Grafische oplossing: 
F3 
Het principe van de 
krachtenveelhoek: 
F5 
 
 
De 

waarde van de resultante 
wordt gemakkelijk gevonden, 
maar het aangrijpingspunt 
blijft onbekend. Let op dat u 
de schaal van de grootheden 
respecteert. 

4. Ontleding van krachten.  
Onder de ontleding van een kracht verstaat men de vervanging van deze kracht door meerdere 
andere krachten die, gezamenlijk, hetzelfde effect hebben als de aanvankelijke kracht afzonderlijk. 
De unieke kracht wordt vervangen door:  
- gezamenlijke krachten 
- parallelle krachten. 

4.1. Ontleding in twee gezamenlijke krachten: 

Analytische oplossing:Onbekend: 
Gegevens: X: ƒ(F, Ө, α) 
F, Ө, αY = ƒ(F, Ө, α) 
 

Oplossing: 
In de driehoek rechthoek ACE:  (afb. A) 
 

Sin Ө = CE / AC met CE = Y. sinα 
AC = F 
Vandaar 
Y = F sinӨ / sinα 
 

Door eenzelfde werkwijze vinden we: 
 

X = F sin (α - Ө) / sinα 
 

Opm.: deze oplossing wordt minder gebruikt dan de grafische oplossing, behalve ingeval F de 
bissectrice van de hoek α (afb. 2) is. 
 

In dit geval: X = Y = F / 2 Cos (α/2) 
 

Afb. 2. 
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4.2.  Ontleding van een kracht in twee andere parallelle krachten: 

Analytische oplossing 
Gegevens:  
F 
a: afstand tussen het aangrijpingspunt van de resultante en het aangrijpingspunt van 
de kracht X 
b: afstand tussen het aangrijpingspunt van de resultante en het aangrijpingspunt van 
de kracht Y. 
 
Onbekend: 
X = ? 
Y = ? 
Oplossing: 
We weten dat: X.a = Y.b 
X.a = (F-X).b 
VandaarX.a = Fb - Xb 
Xa + Xb = Fb 
X(a+b) = Fb 
Maar a+b = L (totale lengte van het systeem) 
 
DusX = F. b / L 
Y = F. a / L  
 
Grafische oplossing:

 
 
 
 
 

On construit un parallélogramme ABCD 
ayant comme côtés: 
AB = L et BC = F 
On trace les diagonales AC et BD qui 
coupent F en m et n 
On a : AN = X et BM = Y 
Aussi : Y = BM = Km = F.a / L 
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5. Moment van de krachten.  

5.1. Moment van een kracht ten opzichte van een punt: 

Laten we een balk AB bekijken die wordt belast door een kracht F op een afstand I van de inbouw. 

De spanningen in de balk hangen af van twee verschillende begrippen:  

de kracht F 

de lengte d 

Een omwentelingseffect wordt dan veroorzaakt door de twee grootheden waarvan het product 

"moment" wordt genoemd. 

 
Per definitie is het moment van de kracht F ten opzichte van punt O gelijk aan het product van de 

kracht F door de afstand d van het aangrijpingspunt van de kracht. 

We schrijven: 

M0 (F) = F.d 

Opm.: de afstand is een loodlijn in de richting van de kracht die in punt O uitkomt. 

De omwentelingsrichting is positief als de kracht een omwenteling veroorzaakt rondom O in de 

richting van de klok (conventie) 

De eenheden: - kg'm (MKpS) 

- Nm (MKSA) 

5.2. Moment van een krachtensysteem ten opzichte van een punt: 

Het moment van een krachtensysteem ten opzichte van een punt is 

gelijk aan de algebraïsche som van de momenten van elk van deze 

krachten ten opzichte van dit punt. 

We schrijven: 

∑ M0 (F)=F.d + F.d' + F".d".... 

 

5.3. Stelling van Varignon: 

Varignon (1654 — 1722) is een Franse wiskundige die beroemd is geworden door de theoretische 

bewegingsleer. 

We hebben zojuist het moment van een systeem ten opzichte van een punt gezocht. Varignon heeft 

aangetoond dat het gevonden moment gelijk is aan het moment van de resultante van dit 

krachtensysteem. 

Definitie: 

Het moment van de resultante van een krachtensysteem ten opzichte van een punt is gelijk aan de 

som. 

van de momenten van de samenstellende delen ten opzichte van ditzelfde punt. 

 

Gebruik van de stelling:  

Zoeken naar de resultante van meerdere parallellen. 

 

Gegeven zijn de krachten F, F’, F’’, …. parallel enGrafiek van het systeem: 

bekend in positie 



  

 
  19. 

 
 

 

We zoeken de resultante van het systeem. 

Analytische oplossing 

Sterkte van de resultante: 

R = F + F' + F" + ... 

Plaats: (punt X) 

We nemen een punt O op en we meten de  

afstanden d, d’, d’’, … 

We passen de stelling van Varignon toe: 

Rx = Fd + F'd' + F"d"+ ... 

Vandaar: 

x = (Fd + F'd' + F"d") /( F + F' + F") 

5.4. Evenwichtstoestand: 

Een lichaam dat wordt onderworpen aan de werking van een constante kracht ondergaat een 

eenparig versnelde rechtlijnige beweging.  In verband hiermee ondergaat een lichaam dat wordt 

onderworpen aan een koppel van constante krachten een eenparig versnelde cirkelvormige 

beweging. 

Opdat het lichaam geen rechtlijnige of cirkelvormige versnelling ondergaat, moet het aan geen 

enkele kracht, noch aan een koppel worden onderworpen. 

In dit geval is het lichaam in ruststand of in ERB. 

Voor een evenwicht van het lichaam is een dubbele toestand nodig: 

 

-∑ F = O 

 

-∑ M0 (F) = O 

6. Hefboomevenwicht.  

Definitie: (volgens Van Dale Groot woordenboek) 

Een hefboom is een staaf of stang die gedeeltelijk onder een zwaar voorwerp wordt gebracht om dit, 

door kracht uit te oefenen op het andere eind, op te tillen of te verplaatsen […]. 

6.1 Rechte hefboom met loodrechte krachten op de hefboom: 

 

Het schema van de hefboom wordt gegeven. 

We zoeken: 

- de evenwichtskracht in X 

- de reactie op steun O 

 

1ste evenwichtstoestand: ∑ M0 (F) = 0 (zoeken 

naar X) 

-1000.0,2 + 200.0,4 + 0,15 X = 0  

X = 120/0,15 = 800 N 

 

2de evenwichtstoestand:∑ (F) = 0 (zoeken naar 

R) 

Aangezien de krachten parallel zijn, geldt: 

R = 1000 + 800 + 200 = 2000 N 
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6.2. Rechte hefbomen met willekeurige krachten: 

Het schema van de hefboom wordt gegeven. We zoeken: 

de evenwichtsspanning in X 

de reactie op de steun. 

 

1ste evenwichtstoestand:  

∑M0 (F) = 0 (zoeken naar X)  

We gaan er in principe van uit dat X naar beneden is gericht. 

-0,30 X + 800 (0,5.sin 60°) — 900 (0,9.sin 45°) = 0 

-0,30 X + 344 - 570 = 0 

X = 226 / - 0,30 = -755 N 

Opm.: X is negatief, wat betekent dat de richting die bij aanvang is genomen verkeerd is. De richting 

die eigenlijk op X moet worden toegepast is omhoog. 

 

2de evenwichtstoestand: 

∑ (F) = 0 (zoeken naar R) 

De loop van de krachtenveelhoek 

geeft de richting en de  

sterkte van de reactie op de spil O aan. 

Met een nauwkeurige meting vinden we: R = 1260 N  

Hoek 56 ° 
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6.3. Gebogen hefbomen, loodrechte krachten: 

Het schema van de  

hefboom wordt gegeven. 

We zoeken: 

de lengte X van de arm OA 

om de hefboom in rotatie- 

evenwicht te houden 

de reactie R van de steun 

 

1e evenwichtstoestand:  

∑M0 (F) = 0 (zoeken naar X)  

4000 X + 1200. 0,3 — 8000. 0,5 = 0  

X = 3640/4000  

X = 0,91 m 

 

2e evenwichtstoestand: 

X (F) = 0 (zoeken naar R) 

De loop van de krachtenveelhoek 

Geeft de richting en de sterkte van de reactie op 

spil O. 

We vinden: R = 7800 N 

Hoek =  30 ° 

NB: Met een berekening is het mogelijk om de 

oplossing te vinden: 

Tgφ = 4000/(800-1200)= 0,59 

Φ= 30°30’  
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6.4. Gebogen hefbomen, schuine krachten: 
12° 

 

Het schema van de hefboom wordt gegeven.  We 

zoeken: 

de evenwichtsspanning X 

de reactie R van de steun 

 

1ste evenwichtstoestand: 

£M0 (F) = 0 (zoeken naar X)  

Zoeken van de hefboomarmen van de krachten 

•  ALengten in mm 

in aanwezigheid van: OK / OH / 

350 

OC: 

OH = OA sinp = 0,35 . sin 38° 

= 0,35 . 0,615 =0,211 m  

OK = OB cosy = 0,30 . cos 20° 

= 0,30 . 0,94 =0,282 m  

OC = 0,3 + 0,2 = 0,5 m  

De vergelijking van de momenten: 

0,211 X - 4000.0,282 - 3000 . 0,5 

= 0  

X = 2628/0,211 

= 12450 N 

 

2e evenwichtstoestand: 

 
∑(F) = 0 (zoeken naar R) 

De loop van de krachtenveelhoek geeft de richting 

en de sterkte van de reactie op spil O. 

R = 8050 N  

Hoek: 33° 

 
                            
 
        
        
                      K 
              300               
200 
<><> 

7. Balkevenwicht: 

7.1. Soorten steunen: 

De balken kunnen rusten op vier soorten steunen: 

Eenvoudige steun: de balk kan schuiven en draaien. De krachten kunnen uitsluitend verticaal 

reageren. 

Scharnierende steun: de balk kan draaien zonder te schuiven. De krachten kunnen schuin 

reageren. 

Ingebouwde steun: de balk kan schuiven in de ruimte. Draaien is niet meer mogelijk. De krachten 

kunnen uitsluitend verticaal reageren. 

Vastgezette steun: er is geen bewegingsvrijheid meer toegestaan. De reactie kan schuin zijn. 
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7.2. Berekeningsprincipe: 

Opm.: Hier wordt alleen de berekening van isostatische reacties behandeld, aangezien de 

hyperstatische berekening niet binnen het kader van de cursus valt. 

De balk AB is in evenwicht onder de actie van de toegepaste ladingen en de reacties. Het geheel 

van de krachten (F, F', F") en het geheel van de reacties (RA et Rb) moet aan de 

evenwichtsvoorwaarden voldoen: 

 

Algemene methode:  

1) Om de Ra te berekenen wordt het steunpunt B als centrum van de momenten genomen en we 

schrijven: 

∑Mb (F) = O o 

RA L-Fl-F'l'-F"l" = 0  

Zo is Ra de enige onbekende 

 
 

 

- ∑F = O  

 

- ∑M0 (F) = O  

 

We zien dat er twee onbekenden zijn (RA et RB) en twee vergelijkingen. Toch blijft het mogelijk om 

de onbekenden te bepalen. 

 

2) Om de Rb te berekenen wordt het steunpunt A als centrum van de momenten genomen en we 

schrijven: 

∑MA (F) = O  

 - RB L+Fk+F'k'+F"k" = 0  

Zo is Rb de enige onbekende.  

 

3) Ter controle: ∑F toegepast = ∑Reacties 
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7.3. Uitsluitend loodrechte plaatselijke ladingen: 

De ladingen die op een zeer kleine oppervlakte worden toegepast, zorgen voor concentratie.  Zo 

wordt een gericht contact verondersteld (geconcentreerd in een theoretisch punt). Gegevens:   

Balk AB 

Ladingen 4000 N / 6000 N / 8000 N  

Afstanden volgens schema 

Onbekend: 

RA en RB 

 Berekening van RA: centrum M in B 

8 Ra - 4000.6 - 6000.5 - 8000.3 =0  

Ra = 78000 / 8 = 9750 N 

 Berekening van RB: centrum M in A 

4000.2 + 6000.3 + 8000.5 -8 RB = 0  

RB = 66000 / 8 = 8250 N 

 Bewijs: 

∑F toegepast = 

4000 + 6000 + 8000 = 18000 N 

∑Reacties = 

9750 + 8250 = 18000 N  

De richting van de reacties is noodzakelijkerwijs verticaal gezien de unieke richting van de krachten 

(ook verticaal). 

 

 

7.4. Uitsluitend loodrechte plaatselijke ladingen bij de balk met overhangend 

gedeelte: 

 

Aangezien de ladingen 

verticaal zijn, zijn ook de 

reacties verticaal. Laten 

we uitgaan van reacties 

die omhoog zijn gericht 

(afb. A). De berekening 

bepaalt later de richting 

van elke lading. 

1) Berekening van RA: 

middelpunt M in B 

-10.6 + 4 RA - 8.2,5 = 0 

Ra = 20 t' 

2) Berekening van RB: 

middelpunt M in A 

-10.2 + 8.1,5 - 4. RB = 0 

Rb = -2 t' 

Het (-)-teken betekent dat de 

aanvankelijke veronderstelling 

van de reactierichting in B 

verkeerd was. 

RB is daarom naar beneden 

gericht 

De waarde is 2t' (afb. B) 

3) Bewijs: 

∑ F toegepast =  

10 + 8 = 18 t'  

∑ Reacties =  

20 - 2 = 18 t' 
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7.5. Plaatselijke schuine ladingen: 

In het geval van schuine ladingen zijn noodzakelijkerwijze een scharnierende steun en een 
eenvoudige steun nodig. 
De schuine kracht of krachten worden in horizontale en verticale krachten ontbonden.  
De scharnierende steun neemt het horizontale krachtcomponent H met meer verticale kracht en de 
eenvoudige steun laat de balk vrij vervormen. 
1)  Horizontale kracht: 
Ontleding van de schuine kracht: 
H = 12000 sin 30° = 6000 N 
V = 12000 cos 30° = 10400 N 
De horizontale reactie H wordt volledig ondersteund door de scharnierende steun (A). 
RH

A = 6000 N 
2) Verticale kracht: 
Berekening van RV

A: centrum M in B 
5 RV

A - 5000.3 - 10400.1 = 0  
RV

A = 5080 N  
Berekening van RB: centrum M in A 
5000.2 + 10400.4-5. RB = 0  
RB = 10320 N Conclusie:  
In A: 
RA =  √(RA )² + (RA )² 

= 7850 N 
tgӨ  =  6000 / 5080 
Ө  = 1,18 8 = 49° 
In  B : 
RB = 10320 N (volledig verticaal) 

7.6. Eenparig verdeelde ladingen en plaatselijke ladingen: 

Verdeelde lading: 

Lading toegepast op een grote lengte van de balk. 

Deze wordt uitgedrukt als: N/m of Kg'/m. 

Berekeningsprincipe: 
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Voor de berekening vervangen we de verdeelde lading door een unieke resultante kracht die zich in 

het midden van de verdeelde lading bevindt en vanaf dan wordt behandeld als een plaatselijke 

lading. 
 

1) Berekening van de ladingen 
F’  = 500.4 = 2000 kg’ 

F’’ = 800.8 = 6400 kg’ 

F = 10000 kg’ (plaatselijke lading vanaf het begin) 
 

2) Berekening van RA: centrum M in B 
12 RA - 2000.10 - 10000.5 - 6400.4 = 0  

RA = 8000 kg' 

3) Berekening van RB: centrum M in A 
2000,2 +10000,7 +64000,8 -12 RB = 0  

Rb = 10400 kg' 

 

8. Poelies. 

8.1. Eenvoudige vaste poelie: 

Een poelie wordt het meest gebruikt voor de verplaatsing van een lading: een lading is bevestigd 

aan een uiteinde van een touw, dat door een poelie gaat, bevestigd aan een steun. Wanneer daarbij 

voldoende kracht wordt uitgeoefend op het andere uiteinde, wordt de lading verplaatst.  Deze 

configuratie wordt een eenvoudige vaste poelie genoemd. 

Het enige mecahnische voordeel van een eenvoudige vaste poelie is dat ze een kracht in een 

andere richting kan uitoefenen dan die van de verplaatsing. De kracht die moet worden toegepast, 

blijft dezelfde als die vereist is om het object te verplaatsen zonder de poelie. 

Het verankeringspunt moet de trekkracht dragen die nodig is voor de verplaatsing van het object, en 

de lading van het object zelf, wat ongeveer overeenkomt met twee keer het gewicht van het object. 

  

 

De stuwkracht of de trekkracht op het 

touw is gelijk aan de lading: Fm = P In dit 

geval: Fm = 100 N 

8.2. Eenvoudige verplaatsbare poelie: 

Een andere manier om een poelie te gebruiken, is door deze aan de lading te bevestigen. In dit 

geval wordt een uiteinde van het touw vastgemaakt bij de steun en het andere uiteinde maakt 

trekken mogelijk. Zo worden tegelijkertijd het object en de poelie verplaatst. Deze configuratie wordt 

eenvoudige verplaatsbare poelie of omgekeerde poelie genoemd. 

Met de eenvoudige verplaatsbare poelie kan de kracht die nodig is voor de verplaatsing met de helft 

verminderd worden, maar het houdt ook een dubbele verplaatsing van het uiteinde van het touw ten 

opzichte van de verplaatsing van de lading in. 
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De drijf- of trekkracht is gelijk aan 

de helft van de lading. 

De verplaatsing van de lading is gelijk aan de 

helft van de verplaatsing van het touw. 

Fm = ½ P 

In dit geval: 

Fm = 100/2 = 50 N 

8.3. Samengestelde poelies of takel: 

Om zwaardere ladingen te kunnen hijsen, heeft Leonardo da Vinci combinaties van vaste en 

verplaatsbare poelies uitgevonden. 

Wanneer systemen van meerdere poelies die samenwerken worden gebruikt, is er sprake van een 

configuratie van samengestelde poelies. 

Deze configuratie is beter bekend onder de naam ‘takel’: de poelies worden in twee groepen (of 

takelblok) verdeeld, de ene vast, de andere verplaatsbaar. In elke groep wordt een willekeurig aantal 

poelies geïnstalleerd. De lading wordt in de verplaatsbare groep vastgemaakt. 

 

 

De afbeelding toont een systeem van twee 

verplaatsbare poelies en twee vaste poelies. 

Met dit mechanisme kan een gewicht P worden 

opgeheven met behulp van een kracht Fm waarvan de 

sterkte wordt gegeven door: 

Fm = ¼ P, in dit geval: Fm = 100/4 = 25N 

We vinden de verhouding tussen het op te heffen 

gewicht en de drijfkracht door het aantal vaste en 

verplaatsbare poelies te tellen; de drijfkracht of 

trekkracht is gelijk aan het gewicht, gedeeld door het 

totaal aantal poelies. 
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Elektriciteit 

1. Elektrische begrippen 

1.1. Voorwoord 

Elektriciteit is een verplaatsing van elektronen. 
Ter herinnering: Het atoom bestaat uit een kern, samengesteld 
uit protonen en neutronen. De proton heeft een positieve lading, 
de elektron die om de kern cirkelt heeft een negatieve lading. 
 

1.2. Het ontstaan van elektriciteit 

 Waarnemingen: 
U hebt allemaal wel eens gemerkt dat uw haar werd 
aangetrokken door de kam tijdens het kammen. Hetzelfde 
aantrekkingsverschijnsel doet zich voor als u een artikel 
uitpakt dat in cellofaan is gewikkeld. De kam en het 
cellofaan zijn elektrisch geladen. 

 Opwekken van elektriciteit door wrijving (het tribo-elektrisch effect): 
Als men een stokje (glas, rubber, plastic...) tegen een doek slaat (een wollen doek, 
laken, de huid van een kat), kan men zien dat het stokje allerlei objecten kan 
aantrekken (haar, dons, confetti).   
Als men twee lichamen tegen elkaar wrijft, maakt het ene elektronen van het andere los. 
Het lichaam dat teveel elektronen heeft, heeft een negatieve lading. Het lichaam dat 
elektronen heeft verloren, heeft een positieve lading. 
Voorbeeld: 
Het glas dat tegen de wol wordt gewreven, krijgt een positieve lading omdat de wol er 
elektronen van losmaakt. 

 Elektrische ladingen. 
Men zegt dat de ladingen worden geëlektriseerd  
door de aanwezigheid van uiterst kleine elektrische 
ladingen. Als een elektrostatische slinger wordt 
geëlektriseerd door contact met een geladen stok, en 
men achtereenvolgens andere geëlektriseerde 
stokken in de buurt brengt, kan men zien dat de bol 
van de slinger wordt aangetrokken of afgestoten door 
de verschillende stokken. Daar kan uit worden 
afgeleid dat er twee soorten elektrische ladingen 
bestaan. 

Twee lichamen met ladingen van hetzelfde teken 

stoten elkaar af en twee lichamen met ladingen van 

tegengestelde tekens trekken elkaar aan. 

 
 

Om zich te verplaatsen hebben elektronen een geleidende basis nodig. 
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1.3. Geleiders en isolerende materialen. 

Een geleider is een lichaam waarin de elektrische  
ladingen zich kunnen verplaatsen (bijvoorbeeld: 
metalen). 
Een isolerend materiaal is een lichaam waarin de 
elektrische ladingen niet kunnen circuleren 
(bijvoorbeeld: glas, plastic materiaal). 

1. Bekleding van metaaldraden 
2. Omhulsel van PE of van CPV 
3. Omhulsel van loodlegering 
4. Bescherming van de ban van koper 
5. Isolatiebescherming 
6. Isolatie in PR, PR-RA of EPR 
7. Bescherming van de kern 
8. Kern van koper 

1.4. Elektrische ontladingen. 

Als twee lichamen die sterk tegengesteld zijn geladen 
door een isolerend materiaal worden gescheiden 
(bijvoorbeeld: gas), kan een ontlading tussen de twee 
lichamen zich voordoen. Men zal een vonkje waarnemen 
dat wordt veroorzaakt door het overgaan van de 
elektrische ladingen door het isolerende materiaal. 

1.5. Het elektrische circuit. 

Het elektrische circuit bestaat uit een generator die de 
stroombron is (batterij, accu, dynamo, enz.) en uit een of 
meerdere ontvangers (lamp, strijkijzer, wasmachine, 
enz.).  De polen van deze apparaten zijn onderling 
verbonden door geleiders (koperdraad, plaatjes van 
messing, enz.) om een gesloten, dat wil zeggen 
ononderbroken, circuit te vormen.  

1.6. De effecten van de stroom. 

Wat zijn de effecten van stroom die in de draden van een circuit circuleert? 
 Magnetisch effect: 
 Een kompas dat in de buurt is geplaatst van een draad waar stroom door loopt, wordt 

verstoord.  Als men de polen van de generator verwisselt, draait de verstoring om. 
 Belangrijkste toepassingen: Elektromagneten, elektrische motoren. 
 Chemisch effect: 

Als een elektrische stroom in een geleidende vloeistof circuleert (elektrolyt), doen zich 
chemische reacties voor op het niveau van de elektroden (solide geleider in contact met de 
vloeistof): ontsnapping van gas, afzetting van een metaal. Als men de polen van de 
generator omwisselt, stelt men vast dat de reacties omkeren.  
Belangrijkste toepassingen: Nieuwe lading van de accumulatoren, galvanoplastiek. 

1.7. De aard van de stroom. 

De batterij en de elektromotorische kracht ervan: 
Tussen de twee polen van een batterij bestaat voortdurend een verschil van 
dichtheid van de vrije elektronen: 
De negatieve pool heeft een hogere dichtheid van elektronen dan normaal terwijl de 
positieve pool onvoldoende elektronen heeft. Als een elektrisch circuit met de 
batterij wordt verbonden, worden de vrije elektronen van het circuit aangetrokken 
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door de positieve pool en afgestoten door de negatieve pool van de batterij. 
Ze circuleren van de minpool naar de pluspool aan de buitenkant van de generator. 
Het verschil van potentiaal (of elektrische spanning) dat zo bestaat tussen de polen van de 
batterij wordt nog elektromotorisch vermogen genoemd omdat het de vrije elektronen van het 
circuit in beweging kan brengen. 
In het schema hiernaast symboliseren de rode punten de vrije elektronen die zich in de draden 
verplaatsen. De fijnere « pijp » stelt de draad van de lamp voor. 
De elektronen verplaatsen zich zeer langzaam in de verbindingsdraden (vaak enkele fracties van 
een millimeter per seconde). De snelheid ligt hoger in de draad, wat de verwarming ervan 
veroorzaakt. 

1.8. Conventionele richting van de stroom. 

De magnetische en chemische effecten worden 
omgekeerd als de polen van de generator worden 
omgewisseld. De geleerden die de realiteit van de 
elektron niet kenden moesten daardoor willekeurig 
een richting van de stroom kiezen. Ze hebben de 
richting gekozen die vertrekt vanuit de positieve pool 
naar de negatieve pool, dat wil zeggen het 
tegenovergestelde van de verplaatsingsrichting van de 
elektronen.  

1.9.  Het joule-effect 

 De verwarmingstoestellen 
Aangezien de doorgang van de stroom in de geleiders de ontwikkeling van warmte 
veroorzaakt (het Joule-effect), is het gemakkelijk om verwarmingstoestellen te krijgen. De 
ontwikkeling van warmte staat in verhouding tot de weerstand van de geleider.  
 

In deze toestellen worden daarom draden met een hogere weerstand gebruikt dan de 
verbindingsdraden, zodat de ontwikkeling van warmte in het toestel gebeurt (strijkijzer, 
radiator) en te verwaarlozen is in de verbindingsdraden waar weliswaar dezelfde stroom 
doorloopt.  
De legering die vaak wordt gebruikt voor “verwarmende weerstanden” is nichroom, dat 
bestaat uit nikkel en chroom met wat ijzer en mangaan. De weerstand is ongeveer 60 keer 
groter dan bij koper. De draden die weerstand bevatten kunnen kaal zijn (bijvoorbeeld in 
convectors) of in koperbuizen zijn geplaatst en zijn geïsoleerd door magnesiumpoeder. De 
draad is vaak spiraalvormig om een grotere lengte te krijgen zonder veel ruimte in te nemen.  

 Elektrische gloeiverlichting  
In 1879 vindt Thomas Edison (1847-1931) de gloeilamp uit. Deze lamp bestaat 
uit een vezeldraad van gecarboniseerd bamboe, omringd door een glazen 
vacuüm lampje om verbranding te voorkomen. De temperatuur van de draad 
overstijgt 1 700 °C niet. Het licht is geel en zwak. In 1906 verschijnt de draad 
van wolfraam waarmee 2 500 °C bereikt kan worden. Om de vervluchtiging van 
het metaal (verdamping) te voorkomen, wordt in 1913 stikstof in de ampoule 
gedaan. Dit wordt daarna vervangen door argon en in 1935 door krypton. 
Met de halogeenlamp kan het rendement worden verbeterd 

en een wit en fel licht worden verkregen. De temperatuur van de draad kan 
3 000 °C bereiken (de fusietemperatuur van wolfraam is 3 410 °C). De lamp 
bevat een halogeen (bijvoorbeeld jodium) dat samengaat met de stoom van 
wolfraam en dat de afzetting ervan op de lamp, die niet meer van glas is, 
maar van kwarts, voorkomt. [De kwartslamp nooit met uw vingers aanraken] 

1.10.  Magnetisch effect. 

 De elektromagneet 
Als de stroom door een draad vloeit, wijkt een kompas dat dichtbij is 
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Generator van gelijkstroom 

De anode verliest 

elektronen. 

geplaatst, af. De draad heeft een gelijkaardig effect op dat van een elektromagneet: het 
magnetische effect. Om dit effect te versterken, kan de intensiteit van de stroom worden 
verhoogd, maar men kan ook meerdere draden naast elkaar plaatsen die in dezelfde richting 
door de stroom worden doorlopen. Dit komt neer op het vormen van een spoel. 
Een lange spoel wordt solenoïde genoemd. Die 
gedraagt zich als een staafmagneet terwijl de stroom 
erdoor vloeit. Als men aan de binnenkant een kern van 
weekijzer plaatst (puur ijzer), wordt het effect versterkt. 
Zo krijgt men een elektromagneet. 
Opmerking: staal is niet geschikt om een elektromagnetische kern te maken, omdat hij ook 
magnetisch blijft nadat de stroom is gestopt. Deze elektromagneten worden gebruikt in bellen, 
elektrische slotplaten, magnetisch sorteren van materialen,….  
Kortom, telkens als men elektrische energie in mechanische energie wil omzetten. 
 De elektrische motoren 

Er bestaan veel soorten elektrische motoren.  
Die bevatten allemaal magneten of 
elektromagneten. Het startpunt van de 
ontwikkeling van motoren is de ontdekking van 
Zénobe Gramme (1826-1901). Het principe 
van een motor is eenvoudig: men laat stroom 
vloeien in een elektromagneet die kan draaien 
(rotor). Hij wordt aangetrokken door een 
magneet (of een andere elektromagneet), hij 
draait, hij komt in de buurt van de 
aantrekkende pool en blijft staan tenzij precies 
op dit moment de stroom in de spoel omdraait. 
De rotor kan zo verder blijven draaien naar een 
nieuwe aantrekking en het verschijnsel doet 
zich weer voor. 
Gramme ontdekt in 1873 dat hij bij wijze van 
motor de dynamo kan gebruiken die hij 2 jaar eerder heeft uitgevonden. Om de stroom om te 
keren bevestigt hij op de as van de motor halfcilindervormige geleiders (die de collector 
uitmaken) waarop twee borstels wrijven die met de generator zijn verbonden.  

1.11.  Chemisch effect. 

 Elektrolyse 
Als de stroom in een oplossing circuleert, is dat niet dankzij de aanwezigheid van vrije 
elektronen (die alleen in metalen bestaan). De stroom wordt veroorzaakt 

door de beweging van geladen deeltjes die “ionen” heten. Het gaat om 
atomen of groepen atomen die zijn geladen door een overschot aan 
elektronen (negatieve ionen of anionen) of door een gebrek aan 
elektronen (positieve ionen of kationen). Bij het contact met de 
elektroden, ontladen de ionen zich.  
Bij de anode (de ingangselektrode): de negatieve ionen (anionen) staan 
hun overtallige elektronen af die vervolgens in het stroomcircuit terecht 
komen. Soms is de anode aangetast: het zijn de atomen van de anode 

die elektronen aan het circuit afstaan. Er kan ook een 
ontsnapping van zuurstof of een oxidatie van de anode 
voorkomen. Bij de kathode (uitgangselektrode): de positieve 
ionen (kationen) nemen van het circuit de elektronen die ze missen. We nemen de formatie 
van een afzetting (metaal) waar, of het water ontbindt zich waardoor waterstof ontsnapt. 
  Elektroforese 

Om een corrosiewerende laag op de carrosserie van een auto aan te brengen kan elektroforese 
worden gebruikt. 
De carrosserie wordt in een verfbak ondergedompeld. Ze wordt samen met een elektrode aan 
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een generator verbonden (bijvoorbeeld 400 V). Als de carrosserie de kathode uitmaakt 
(verbonden met de negatieve pool), gaat het om een cataforese. De positieve ionen in de verf 
worden aangetrokken. Ze bevestigen zich op de carrosserie door zich te ontladen. 
 Galvanisatie 

Om een laag zilver op bestek te plaatsen, of een laag chroom op bumpers, wordt elektrolyse 
gebruikt. 
Het voorwerp dat moet worden bedekt wordt ondergedompeld bij wijze van kathode in een 
oplossing van een zout van het metaal dat de laag moet vormen. Een anode wordt in datzelfde 
metaal gebruikt. 
Om een ijzeren voorwerp te vernikkelen of te verchromen, wordt het eerst bedekt met een laag 
koper omdat chroom en nikkel niet goed aan ijzer hechten. 

2. ELEKTRICITEIT 

2.1. Algemeenheden: 

Er bestaan twee stroomtypes: 

 Gelijkstroom (DC). 

 Wisselstroom (AC). 

2.2. Gelijkstroom (D.C.= Direct Current). 

De stroom circuleert voortdurend in dezelfde richting, van de 

positieve pool naar de negatieve pool. 

De voornaamste bronnen van gelijkstroom zijn: 

 Batterijen, 

 Accu’s, 

 Dynamo’s. 

2.3. Wisselstroom (A.C. = Alternating Current) 

Deze stroom circuleert wisselend in de ene 
richting en in de andere. De stroom wordt 
opgewekt door een wisselstroomdynamo of een 
wisselstroomgenerator. Elke beweging heen en 
terug van de stroom in het circuit wordt een 
periode genoemd. Het aantal periodes van de 
stroom per seconde wordt de frequentie 
genoemd. 
De frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). 1 
Hertz = 1 periode per seconde. De wisselstroom 
die in België wordt verdeeld heeft een 
frequentie van 50 Hertz (Hz). 
De wisselstroom wordt aangegeven door het 
volgende symbool: ~ 
Wisselstroom verandert voortdurend van waarde. 
De frequentie: f = 1 / T is het aantal cycli per seconde, uitgedrukt in Hz (Hertz). 
De waarde van stroom I op een bepaald moment hangt af van de functie van de curve. Als deze 

een sinusoïde is (wat het geval is voor het lichtnet), is de waarde I op moment t: i = lm sin  t 
waarbij: 

• I = waarde van moment 
• Im = maximale waarde 

• l = 2TTf 
• t = tijd 
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2.4. De werking van elektrische ontvangers. 

De elektrische ontvangers die doorgaans worden gebruikt, kunnen in twee categorieën worden 
onderverdeeld.  
a) De toestellen die direct op de spanning van het elektriciteitsnet werken: 

verwarmingstoestellen (oven, verwarming, strijkijzer), verlichting (gloeilamp, tl-buizen) of de 
ontvangers met motoren (wasmachines, koelkast, grasmaaier, mixer, boor, …) 

b) De elektronische ontvangers : computers, Hifi-installaties, radiocassettes, die niet in 
wisselstroom maar in gelijkstroom werken. 

Sommige van deze toestellen kunnen overigens op batterijen werken en hebben een externe 
adapter waarmee de zeer kostbare energie van batterijen door die van het elektriciteitsnet 
kunnen worden vervangen. In een desktop of een hifi-installatie is de adapter intern, om het 
gedeelte voeding van het toestel te vormen. 
Met de adapter kan een voortdurende lage spanning verkregen worden vanaf 230 V wissel-
stroom van het contact van het elektriciteitsnet. 

2.5. De omzetting van wisselspanning. 

 De rol van een transformator 

Met een transformator kan de effectieve waarde van wisselspanning worden gewijzigd. De 

spanning kan worden verlaagd of verhoogd. 

 Beschrijving van een transformator 

Een transformator bestaat uit 2 spoelen van geïsoleerd koperdraad, 

geplaatst op een wikkeling van weekijzer.  

Opmerking: 

Weekijzer is puur ijzer, terwijl staal een legering van koolstof is. 
Weekijzer en staal worden magnetisch als ze in een magnetisch 
veld van een spoel worden geplaatst, maar als de spoelstroom 
wordt onderbroken, is weekijzer niet meer magnetisch terwijl staal 
zijn magnetisatie behoudt. 

De ingangsspoel wordt primair genoemd, de uitgangsspoel 

secondair.  De twee spoelen zijn onafhankelijk. Er bestaat geen 

enkele elektrische verbinding tussen de twee. De wikkeling van 

weekijzer gaat door de binnenkant van de spoelen en sluit aan de 

buitenkant. Ze bestaat uit op elkaar liggende plaatjes om terugval 

te beperken. De koperdraad is geïsoleerd door een transparante lak 

waardoor men zou kunnen denken dat de draad bloot is. 

 De werking van een transformator 
Door een magneet in de buurt van een spoel te 
plaatsen, wordt een variabele spanning in de spoel 
gecreëerd (zie wisselstroomdynamo’s). De 
spanning die in de spoel is opgewekt wordt 
veroorzaakt door de variatie van het magnetische 
veld van de magneet die wordt verplaatst.  
Hier is het de variatie van het magnetische veld dat 
wordt gecreëerd door de wisselstroom die in de primaire spoel circuleert, die een 
wisselspanning in de secundaire spoel teweegbrengt.  
Opmerking: 
Een transformator werkt niet in gelijkstroom (zonder variatie van het magnetische veld), net 
zoals een wisselstroomdynamo geen spanning levert als men deze niet laat draaien. Als de 
primaire spoel aan een wisselspanning wordt onderworpen, wordt de secundaire spoel aan 
een wisselspanning van dezelfde frequentie onderworpen. De effectieve spanning die de 
secundaire spoel krijgt hangt af van het aantal windingen van de spoelen. 

 De transformatieverhouding 
De transformatieverhouding k is het quotiënt van de spanning bij de secundaire Us en de 
spanning bij de primaire Up: 
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k = Us/ Up 
Bijvoorbeeld: 
Een transformator die een spanning van 24 V bij de uitgang levert terwijl de ingang is 
onderworpen aan 240 V heeft de volgende transformatieverhouding: 

k = 24V / 240V= 1/10 = 0,1 
Als men het aantal windingen van de spoelen van deze transformator telt, ziet men dat de 
verhouding ongeveer 1/10 is. 
De verhouding van een transformator (waar geen verliezen optreden) is gelijk aan het 
quotiënt van het aantal Us windingen in de secundaire spoel en van het aantal Up 
windingen in de primaire spoel. 

k = Ns/ Np 
Het volstaat dat het aantal windingen in de secundaire spoel tien keer kleiner is dan in de 
primaire spoel, om een verhouding k = 1/10 te krijgen. 
Deze regel gaat uit van de ideale transformator, zonder verliezen. Hij wordt redelijk goed 
leeg gecontroleerd, dat wil zeggen als niets op de secundaire spoel is aangesloten. Maar 
als de stroom door deze spoel vloeit, kan een spanningsverlies worden waargenomen. 
Opmerking: 
Om de verliezen te minimaliseren, moeten er genoeg windingen zijn. Het is niet mogelijk 
om een transformatie uit te voeren met een verhouding 1/10 met 20 windingen in de 
primaire spoel en 2 in de secundaire. Vaak wordt een tiental windingen per volt geteld, 
oftewel ongeveer 2 000 windingen voor een primaire spoel die op een net van 230 V is 
aangesloten. 

2.6. De gelijkrichting van wisselspanning. 

 De gelijkrichting van een wisseling. 

  Normaal gesproken worden junctiedioden 

gebruikt voor de gelijkrichting van 

wisselstroom. De junctiedioden zijn 

samengesteld uit twee kleine stukjes van 

halfgeleiders (over het algemeen silicium). Een 

van de stukjes is van type N (negatief) omdat 

hij is opgevoerd door de toevoeging van een 

onzuiverheid die een meerderheid van dragers 

van negatieve ladingen geeft (elektronen) 

terwijl het andere stukje van type P is opgevoerd om voornamelijk positieve dragers te 

krijgen (holtes). Deze twee stukjes worden samengevoegd om een junctie te vormen. Een 

diode laat de stroom slechts in een richting door. Als een diode serieel is geplaatst in een 

circuit dat is onderworpen aan wisselspanning, gaat de stroom slechts door een van deze 

twee wisselingen: de stroom wordt gelijkgericht.  

Opmerking: 

De eerste diode (1905 uitgevonden door John Fleming) was een elektronisch buisje 

oscillogram van een gelijkrichting enkele wisseling (vacuümdiode) 
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De gelijkrichting van de twee wisselingen 

De gelijkgerichte spanning mono wisseling is minder efficiënt 
dan de wisselspanning, omdat de stroom maar de helft van de 
tijd circuleert. Door 4 diodes te gebruiken die goed zijn 
aangesloten, kunnen de 2 wisselingen worden gelijkgericht en 
zo de efficiëntie verhogen. 
Opmerking: 

Als er stroom door een diode gaat, is 
er een daling in de spanning van 0,7 V bij de 
polen. In de Graetzschakeling is het verlies 

van de spanning daarom 2 x 0,7V = 
1,4V 

Brug van 4 dioden 
(Graetzschakeling) 
 
 
 
 
 

2.7. Een gelijkgerichte spanning gelijkmatig doen verlopen. 

Een gelijkgerichte spanning heeft altijd hetzelfde teken maar is niet ononderbroken omdat hij 
varieert van 0 tot Um. 
Om een ononderbroken spanning te krijgen, is er nog een stap nodig: het gelijkmatig doen 
verlopen. Deze stap bestaat uit het voorkomen van plotselinge variaties in de spanning. 
Eerste analogie (voor de ouderen die de armpomp nog hebben gekend): Vroeger, als men 
emmers ging vullen met de armpomp, spoot het water met horten en stoten omhoog bij elke 
pompslag. Om het water gelijkmatig naar buiten te laten komen, had het water alleen maar in een 
tank te hoeven worden gepompt waarvan de afvoeropening klein genoeg was om de pomp de tijd 
te geven om het waterpeil ongeveer constant te houden. Watertorens werken op deze manier. 
Tweede analogie (voor de Bretons, de Schotten, de Ieren en de musici) : Het is niet de adem van 
de doedelzakspeler die direct op de geluidspijp werkt, het is de lucht die in de zak zit opgesloten. 
Dankzij deze luchtreserve kan het instrument een ononderbroken geluid laten horen, in 
tegenstelling tot een fluit waarvan het geluid wordt onderbroken als de musicus ademhaalt… 
 De werking van een condensator 

De condensator bestaat uit 2 frames (geleidende oppervlaktes) gescheiden door een 
isolerend materiaal (diëlektrisch). Een condensator kan worden gemaakt met twee metalen 
platen die door lucht worden gescheiden. Bepaalde condensatoren worden gemaakt met 
metalen bladen die zijn gescheiden door een laag isoleermiddel of door een isolerende film 
op de vlakken waarop twee metalen lagen zijn aangebracht. Het geheel is opgerold in een 
rol om de ingenomen ruimte te beperken. 
Een condensator is een tank met elektrische ladingen. Deze bestaat uit twee frames 
(geleidende oppervlaktes) gescheiden door een isolerend materiaal (diëlektrisch). Een 
condensator kan worden uitgevoerd door twee metalen platen gescheiden door lucht. 
Bepaalde condensatoren worden uitgevoerd met metalen bladen gescheiden door een laag 
isoleermiddel of door een folie van isoleermiddel, waarbij op de vlakken twee metalen lagen 
zijn aangebracht. Het geheel wordt in een rol opgerold om de plaatsruimte te beperken. 

 Laden van een condensator 
Als een condensator wordt aangesloten op een gelijkstroomgenerator, kan men stroom 
waarnemen waarvan de intensiteit snel vermindert en die na een tijdje weggaat...over het 
algemeen vrij kort. De condensator laadt zich. Het hoofdkenmerk van een condensator (net 
als van een tank) is de capaciteit C. Deze wordt uitgedrukt in farad (F). Een condensator 
die een lading q (coulomb) heeft terwijl de spanning bij de palen U (volt) is, heeft een 
capaciteit C (farad): 

C = q/U 
Voorbeeld: Een condensator van 5 µF, onderworpen 
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1. Nikkeldraad (positief) 

2. Lassing 

3. Epoxybekleding 

4. Gesinteerde tantalium 

ertsknikker (anode) 

5. Tantalium pentoxide 

(diëlektrisch) 

6. Mangaandioxide (solide 

elektrolyt) 

7. Grafiet 

8. Zilver 

9. Kathodedraad gelast aan het 

zilveren gedeelte van de 

condensator 

10. Tantaliumdraad gelast aan de 

tantalium ertsknikker 

11. Nikkeldraad (negatief) 

aan een spanning van 10 V heeft een lading 
q=Cx U = (5 x 106 F) x 10V = 5     X105 coulombs 
Symbool van de condensator 
 
 
Opmerking: 
 
Om de capaciteit van een condensator te doen 
toenemen, moet de oppervlakte van de geleiders worden 
vergroot en de afstand die ze scheidt worden verkleind. 
De aard van het isolerende materiaal dat tussen de 
geleidende oppervlaktes is geplaatst speelt een 
belangrijke rol. De kenmerkende grootheid van deze 
diëlektrische stof wordt de diëlektrische constante 

genoemd. Deze moet zo groot mogelijk zijn. 
 Het ontladen van een condensator 

 Als een LED wordt aangesloten op de polen van een 
condensator die sterk is geladen, zal deze LED gedurende 
een aantal seconden werken: de condensator ontlaadt 
zich. Opmerking: 

 Vanwege de besparing hebben bepaalde fabrikanten in de 
elektronische apparaten die een geheugen bezitten 
(bijvoorbeeld een videorecorder) een condensator 
geplaatst bij wijze van wisselstroomdynamo voor de 
voeding van deze geheugens bij een stroomstoring. Maar 
de opslagduur is zwak (over het algemeen een paar 
tientallen minute) hoewel de capaciteit zeer groot is (1 
farad). Het voornaamste verschil tussen een accumulator 
en een condensator afgezien van de opgeslagen 
hoeveelheid energie is dat tijdens het ontladen van de 
condensator, de spanning voortdurend omlaag gaat terwijl 
de spanning van de accumulator vrijwel constant is tot deze volledig “leeg” is. 

 Filtering van de gelijkgerichte spanning 
 Een condensator wordt als aftakking geplaatst bij de uitgang van de bruggelijkrichter. 

Terwijl de spanning stijgt, laadt de condensator zich. Als de spanning bij de uitgang de 
neiging heeft af te nemen, ontlaadt de condensator zich, wat het spanningsverlies sterk 
beperkt. Als de condensator voldoende capaciteit heeft, kunnen de spanningsvariaties te 
verwaarlozen zijn, en is de spanning vrijwel gelijk. Het oscillogram hiernaast beeldt een 
gelijkgerichte spanning met dubbele wisseling af (bovenste gedeelte) en het gelijkmatig 
doen verlopen (niet perfect) door een condensator op deze spanning (onderste gedeelte). 

2.8. Kort samengevat. 

Een netadapter bestaat uit een transformator die de wisselspanning verlaagt, gevolgd door een 
diodebrug die deze spanning gelijkricht en een condensator die de gelijkgerichte spanning 
gelijkmatig doet verlopen. 
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Kenmerk van een junctiediode. 

Een diode heeft het kenmerk om de stroom in een 

richting door te laten (doorlaatzin) en in de andere 

richting tegen te houden (sperzin). Een 

benaderende studie lijkt uit te wijzen dat de diode 

zich gedraagt als een draad met te verwaarlozen 

weerstand als ze doorlaat en als een open 

schakelaar als ze spert. De realiteit ligt iets 

anders. Het kenmerk U= f(I) laat het ons zien :  

De diode laat alleen door als de spanning d diode 

van silicium is). De spanning bij de polen van de 

doorlaatzin varieert zeer weinig naargelang de intensiteit. In tegenstelling tot de weerstand of de 

lamp, is het kenmerk van de diode niet symmetrisch ten opzichte van de oorsprong. Er wordt 

gezegd dat de weerstand en de lamp symmetrische dipolen zijn terwijl de diode een 

asymmetrische dipool is. 

3. INTENSITEIT, SPANNING, WEERSTAND, VERMOGEN, ENERGIE. 

3.1. Algemeen. 

 Elektrische weerstand.  
Een elektrische stroom bestaat uit de verplaatsing van 
ladingen. Deze ondergaan een bepaalde remming wanneer 
ze door de geleiders gaan. De eigenschap waardoor de 
lichamen weerstand bieden tegen de doorgang van de 
elektrische stroom wordt de elektrische WEERSTAND 
genoemd.  

 Symbool: R 
De weerstand van een geleider hangt af van de lengte, de 
sectie en het materiaal waaruit hij bestaat. 

Weerstandseenheid : OHM (). 
Weergave: R 

 De stroomsterkte.  
Hieronder verstaat men de hoeveelheid ladingen (hoeveelheid 
elektriciteit) die per seconde in een ring circuleert. 
Symbool: I 
Eenheid: AMPERE (A) 

 Elektrische spanning. 
Kracht die moet worden toegepast of geproduceerd om een 
elektrische stroom te laten circuleren 
Symbool: U 
Eenheid: le VOLT (V) 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Het begrip stroomsterkte. 

Eenzelfde lamp die achtereenvolgens op verschillende generatoren wordt aangesloten, verlicht 
niet op dezelfde manier. Er vloeit een sterkere of minder sterke stroom door, dat wil zeggen dat 
de stroomsterkte groter of minder groot is naargelang het geval. 
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Analogie : De elektrische ladingen verplaatsen zich in een elektrisch circuit zoals een vloeistof 
(lucht, water) in een buis. Het debiet is de hoeveelheid vloeistof die door een gedeelte van de 
buis gaat gedurende de tijdseenheid (bijvoorbeeld: 3 liter per seconde). Op dezelfde manier staat 
de stroomsterkte voor het debiet van de elektrische ladingen in een punt van het circuit (in een 
gedeelte van de geleider) 

Water circuleert in een buis van variabel 
gedeelte. Wat valt er te zeggen over het 
debiet van het water als de buis krimpt? Is 
dit groter, kleiner of hetzelfde? 
Uiteraard is het debiet hetzelfde. Hoe zou 
men meer water bij de uitgang kunnen 
krijgen dan bij de ingang? En andersom, 
hoe zou men water kunnen verliezen? De 
snelheid waarmee het water zich verplaatst 
is echter niet dezelfde: het water verplaatst 

zich sneller in de fijne buis dan in de brede buis. 

3.2.1. METEN VAN DE STROOMSNELHEID 
Een grootheid meten, is de grootheid vergelijken met een eenheid. 
 Eenheid van elektrische stroomsterkte. 

 De eenheid van stroomsterkte is ampère (symbool: A). Eén ampère komt overeen met een 
debiet van elektrische ladingen van 1 coulomb per seconde, oftewel de doorgang van 6,24 
x 1 018 elektronen per seconde. Opmerking: de stroomsterkte is de hoeveelheid elektriciteit 
die door het gedeelte van de geleider gaat per tijdseenheid. 

 Meten van een sterkte: 
Om de stroomsterkte te meten wordt een ampèremeter  
gebruikt.  Het symbool van de ampèremeter is:      

 Gebruik van de ampèremeter 
Om de stroomsterkte op een punt van een circuit te meten, 
onderbreekt men het circuit op dat punt om er de ampèremeter te 
plaatsen. De stroom moet door pool A naar binnen gaan en door 
pool Com naar buiten gaan. Het is raadzaam om de ampèremeter 
op het sterkste kaliber te plaatsen bij het aansluiten. Vervolgens 
moet het kaliber zo nodig worden verminderd om een betere 
weergave te krijgen: Het goede kaliber is onmiddellijk beter dan de meting. 

3.3. Het begrip elektrische weerstand 

Laten we nu aan de aansluitpolen van een generator een passende lamp aansluiten. 
De lamp werkt correct omdat ze past bij de spanning van de generator. Hier voegen 
we serieel met de lamp een dipool ontvanger aan toe. We zien dan dat de lamp 
minder goed verlicht. Daar kunnen we van  
afleiden dat de stroom die door de lamp gaat minder sterk is dan eerst. Hier  
is het toegevoegde toestel voor verantwoordelijk. Het remt de doorgang van de 
stroom. Het stelt een elektrische weerstand tegenover de doorgang van de stroom. 
De resistors zijn dipolen die speciaal worden gefabriceerd voor hun elektrische 
weerstand. 

3.3.1. DE WET VAN OHM 

3.3.1.1. EXPERIMENTELE STUDIE: 

We maken de samenstelling van hiernaast: 

We laten de spanning bij de polen van de generator variëren en voor 

elke spanningswaarde U bij de polen van de ohmgeleider, meten we de 

sterkte I van de elektrische stroom die erdoor vloeit op. 

3.3.1.2.  DE WET VAN OHM 

We tekenen de grafiek 

U=f(I) 
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De grafiek is lineair. 

De spanning bij de aansluitpolen van een ohm-
geleider staat in verhouding tot de stroomsterkte 
die erdoor gaat. 

Bijvoorbeel: I=0, 1A en U=3V.  I=0.2 en U=6V.  
I=0.3A en U=9V. 

 

Het kenmerk U=f(l) van een ohm-geleider is symmetrisch en lineair.  Dit kenmerk gaat door de 
oorsprong.  We kunnen dus stellen. 

U = R x I  
U = spanning bij de aansluitpolen van de geleider in Volt (V).  

R= weerstand van de geleider in Ohm ().  
I = stroomsterkte die door de geleider gaat in ampère (A). 

Het coëfficiënt van de verhouding R wordt de weerstand van de Ohm-geleider genoemd.   

De spanning U bij de polen van een ohm-geleider van weerstand R is gelijk aan het product van 
de weerstand R en de stroomsterkte I die erdoor gaat. 

3.3.1.3.  TOEPASSINGEN VAN DE WET VAN OHM 

 We gaan de weerstand van de draad van een lamp 6V- 250 mA bij normale werking 

uitrekenen: 
U=6V   I=250mA = 0,250 A  R=U/I   R=6V /0,250 A   R=24 ohm  

 We gaan de stroomsterkte berekenen die door een resistor van 120  gaat als deze wordt 
geschakeld aan een spanning van 9V: 

U=9V   R=120   I= U/R   I=9V/120    I=0,0,075A=75mA 

 We gaan het verlies van spanning berekenen bij de aansluitpolen van een draad met 

weerstand van 0,14  waar een stroom van 5A door vloeit: 

R=0,14    I=5A U=0,14  x5A    U=0,7V 

3.3.1.4.  HET BEGRIP ELEKTRISCH VERMOGEN. 

Als we verschillende gloeilampen normaal laten werken, dat wil zeggen onder hun nominale 
spanning, zien we dat sommige beter verlichten dan anderen. Een lamp van een diaprojector (24 
V) verlicht beter dan de lamp van een kroonluchter waarvan de spanning 230 V is. De grootheid 
in verband met de verlichting van deze lampen is noch de spanning, noch de sterkte, maar het 
elektrische vermogen. Dit vermogen wordt uitgedrukt in watt (symbool W). Het elektrische 
vermogen wordt geleverd door de generator en verbruikt door de ontvanger. Het nominale 
vermogen van een ontvanger is het vermogen dat door het toestel wordt verbruikt bij een 
normale werking. Deze wordt over het algemeen aangegeven door de fabrikant. Volgorde van 
grootheid van het vermogen van elektrische toestellen: 
 

Vermogen Toestellen 

1mW = 10-3W Klok – LED laser 

 Rekenmachines 

1W Zaklamp 

 TL-buis 

 Gloeilamp 

1kW (kilowatt)=103W Elektrische huishoudelijke apparaten 

 Elektrische huisinstallatie 

1MW (megawatt)=106W Motor van de HST 
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1GW (gigawatt)=109W Elektriciteitscentrale 

1TW (terawatt)=1013W  

1PW (petawatt)=1012W Aanstaande LASER "petawatt" van het commissariaat voor atoomenergie (CEA) 
 
 

De LASER petawatt : 
Gedurende minder dan een duizendste van een miljardste seconde, stoot een lichtstraal tegen 
een target. Met een vermogen van 1015 watt (1 petawatt), oftewel 200 keer het vermogen van 
het wereldwijde energiepark, concentreert deze laser-impuls, gericht op een diameter van een 
tiental micronen, een dergelijke energie op de samengeperste materie, dat deze reacties van 
thermonucleaire kernversmelting veroorzaakt, en zo de omstandigheden schept die in de kern 
van de zon bestaan. 
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3.4. De wet van Pouillet. 

De weerstand van een geleider hangt onder andere af van de materie waar deze uit bestaat. 

We noemen de SOORTELIJKE WEERSTAND, de weerstand in Ohm van een draad van 1 

meter lang met een doorsnede van 1 mm (en op een bepaalde temperatuur). 

Symbool:p (Griekse letter rho). 

Pouillet heeft experimenteel waargenomen dat de weerstand van een geleider recht 
evenredig is met de soortelijke weerstand en met de lengte, en omgekeerd evenredig met de 
doorsnede. 

R = 

R= weerstand in Ohm 

P= soortelijke weerstand in /m/mm . 

L= lengte in m. 

A= doorsnede = oppervlakte van de geleider in mm . 

 Invloed van de lengte: 
Hoe langer een draad is, hoe groter de weerstand ervan is. 
De weerstand van een draad is evenredig met de lengte ervan. 

 Invloed van de dikte: 
Hoe dunner een draad is, hoe groter de elektrische weerstand ervan is. 
De weerstand van een draad is omgekeerd evenredig met de oppervlakte van de 
doorsnede, dat wil zeggen met het vierkant 
van de diameter (als de draad een ronde doorsnede heeft). 

 Invloed van de aard van de materie: 
Bepaalde metalen (zilver, koper, goud, aluminium) zijn betere geleiders dan andere (ijzer, 
lood). 
Er worden metalen legeringen gemaakt die veel meer elektrische weerstand hebben dan 
de metalen waaruit ze bestaan (nichroom, nieuwzilver…). 

3.4.1.  DE SOORTELIJKE WEERSTAND VAN EEN GELEIDEND MATERIAAL 

De soortelijke weerstand wordt als volgt gedefinieerd: (rhô) van een materiaal is de 
weerstand van een draad met een lengte-eenheid (1m) en doorsnede-eenheid (1m ), 
uitgevoerd met dat materiaal. 
Gezien de enorme grootte van de doorsnede-eenheid (lm  ), is de meting van de soortelijke 
weerstand van een materiaal uitgedrukt in ohm-meter erg zwak (in de orde van grootte van 10-8 ). 
Soortelijke weerstand van bepaalde metalen, metalen legeringen en niet-metalen: 
 

Materiaal Soortelijke weerstand 
x10-8x m 

 Materiaal Soortelijke weerstand 
x10-8x m 

Zilver 1,6  
 

Platina 10 

Koper 1,7  
 

IJzer 10 

Goud 2,4  
 

Silicium 10 

Aluminium 2,7  
 

Tin 18 

Magnesium 4,6  
 

Lood 21 

Wolfraam 5,6  
 

Germanium 46 

Zink 6  
 

Constantaan 49 

Nikkel 7  
 

Mercurius 96 

Messing 7  
 

Nichroom 100 

Cadmium 7,6  
 

Koolstof 3500 

 
 
 

    

3.4.2.  BEREKENING VAN DE WEERSTAND VAN EEN DRAAD 
Gegeven R(Ω) de weerstand van een draad met doorsnede S (m2) en lengte 1 (m), gemaakt 

ρ x l 

A 
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in een materiaal van soortelijke weerstand: ρ (Ωm) 

 

Toepassing: laten we de weerstand berekenen van een koperdraad met 2,5 mm2 doorsnede 
en 20 m lengte. 
Advies: De eenheden niet vergeten. Zo kan worden gecontroleerd dat: Ωm 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3.  GELEIDENDE MATERIALEN DIE BIJ ELEKTRICITEIT WORDEN GEBRUIKT 

 Zoeken naar een zwakke weerstand:  

Het doorvloeien van de stroom in een geleider leidt tot een energieverlies in de vorm van 

warmte. Deze verbruikte energie is groter naarmate de weerstand hoger is. 

Om energieverlies of gevaarlijke verwarming te vermijden, worden stroomdraden 

gekozen die voldoende dik zijn, zo kort mogelijk en die zijn uitgevoerd in een materiaal 

met kleine soortelijke weerstand: 

Koper wordt het meest gebruikt. Dit is een zeer goede geleider, waarvan het merendeel 

van de stroomdraden gemaakt wordt. 

Aluminium heeft een grotere soortelijke weerstand dan koper, maar is lichter. Het wordt 

gebruikt voor de vervaardiging van verdeelkabels (hoge spanning). Maar aangezien de 

taaiheid niet erg groot is, moeten de dikke kabels worden bewapend met een staaldraad.  

Zilver is een van de beste geleiders, maar is te duur om veel te worden gebruikt. De 

draad in zekeringen is niet meer van lood, maar bestaat uit een zilveren legering.  

Goud is een goede geleider maar te kostbaar. Toch heeft het twee essentiële 

eigenschappen waardoor het onmisbaar is. De eerste eigenschap is de enorme 

smeedbaarheid: er worden gouddraden gefabriceerd die dunner zijn dan haren voor de 

microscopische verbindingen van de geïntegreerde circuits (microprocessors…) De 

tweede eigenschap is de onveranderlijkheid. Zo worden corrosievrije relaiscontacten 

gemaakt.  

 Zoeken naar een sterke weerstand 

De omzetting van elektrische energie in warmte is zeer eenvoudig. De stroom hoeft 

alleen maar door een draad te gaan waarvan de weerstand voldoende hoog is om de 

vrijmaking van de vereiste warmte te krijgen. 

Volgens de verhouding R = P 7 / S bestaan er drie mogelijkheden om een hoge 

weerstand te krijgen: 

1) We nemen een lange draad. Ja, maar het is lastig. 
2) We nemen een fijne draad. Ja, maar als de draad te fijn is, verwarmt hij te snel 

en smelt hij. 
3) We kiezen een materiaal met sterke soortelijke weerstand. Nichroom, legering 

van chroom en nikkel wordt het meest gebruikt voor de vervaardiging van 
verwarmende weerstanden (de soortelijke weerstand is ongeveer 60 keer groter 
dan die van koper). 

 Ander gebruik 

Tin is geen goede geleider, maar omdat de smelttemperatuur laag is (232 °C), wordt het 
voor soldeersel gebruikt, soms in legering met lood. 
Kwik is het enige metaal dat vloeibaar is bij kamertemperatuur. Het wordt gebruikt om 
schakelaars te maken, in een isolerende gloeilamp (over het algemeen glas) die worden 
omgeschakeld om het contact te maken of te verbreken. 
Bij de werking van een schakelaar kunnen we de vorming van een vonk waarnemen. In 
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omgevingen waar gevaar voor dampen van explosieve gassen is, is de aanwezigheid 
van een dergelijke schakelaar een beveiliging. 
Wolfraam heeft een zeer hoge smelttemperatuur (3.410°C). Het is het noodzakelijke 
materiaal om de gloeidraad van lampen te maken. 
Koolstof is geen metaal. Toch is het een geleider. Een povere geleider weliswaar. Het 
wordt gebruikt om de gloeidraden van gloeilampen te maken, omdat het ook tegen hoge 
temperaturen bestand is (3.700°C). 
In een elektrische motor zijn “borstels” vaak stukken koolstof die tegen de plaatjes van 
de collector wrijven. Koolstof is zachter dan koper en verslijt daardoor vanwege de 
wrijvingen zonder de collector te beschadigen. 

3.5. Verhouding tussen vermogen, spanning en sterkte. De wet van Joule. 

3.5.1.  VERMOGEN IN GELIJKSTROOM. 
Laten we een toestel (lamp 12V / 21 W) aansluiten op de 
aansluitpolen van een generator en de spanning op de 
nominale waarde afstellen V=12V. Nu meten we de 
sterkte l die door de lamp gaat. 
V = 12V    I = 1,75 A 
We zien dat: 
het product U x I = 12V x 1,75 A = 21 VA 
Het vermogen P verbruikt door een toestel in 
gelijkstroom is gelijk aan het product van spanning U 
bij de aansluitpolen en de sterkte l van de stroom die 
er doorgaat. 

P = U x I 
P = vermogen in watt.  
U = spanning in volt.  
I = sterkte in ampère. 
 

3.5.2. VERMOGEN IN WISSELSTROOM. 
Als we in het vorige experiment de gelijkspanningsgenerator vervangen door een 
wisselspanningsgenerator, krijgen we dezelfde resultaten. 
Opmerking: U en I staan voor de effectieve waarden van de spanning en de stroomsterkte. 
Maar als we een experiment uitvoeren met een motor in plaats van de lamp, zien we dat het 
product U x I niet meer het vermogen van de motor voorstelt. 
De aanwezigheid van spoelen in de motor zorgt voor een faseverschuiving tussen de 
spanning en de stroomsterkte: de stroomsterkte bereikt niet op dezelfde tijd zijn maximale 
waarde als de spanning. Deze faseverschuiving wordt gemeten door een hoek (Φ). Deze 
wordt opgenomen in de berekening van het vermogen: 

P = u x I cos(Φ) 
Ten slotte kan de verhouding P = UI worden gebruikt in wisselstroom voor 
verwarmings- en verlichtingstoestellen die niet voor een faseverschuiving zorgen 
maar is deze onjuist voor motoren (P < U I) 
 

3.5.3. HET VERMOGEN METEN. 
In gelijkstroom kan het vermogen worden berekend aan de hand van de spanning en de 
stroomsterkte. We hebben geen apparaat nodig om het vermogen te meten. 
In wisselstroom, als de verhouding P= U I niet meer van toepassing is, is een meettoestel 
nodig. Het gaat daarbij om de wattmeter. 

3.6. Energie. 

3.6.1. HET BEGRIP ENERGIE. 
Definitie: Een systeem heeft energie als het in staat is om mechanisch werk of het 
equivalent daarvan te leveren… Een elektrische motor gebruikt krachten die voorwerpen 
kunnen verplaatsen: hij levert mechanisch werk en heeft dus energie. Deze energie komt 
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van de generator die de stroom laat circuleren, dat wil zeggen die de elektrische ladingen in 
beweging brengt met zijn elektromotorische kracht. De generator heeft dus energie die 
elektrisch wordt genoemd. De motor ontvangt deze elektrische energie en zet die om in 
mechanische energie. 

3.6.2. HET OMZETTEN VAN ENERGIE: 
Een ontvanger is een toestel dat energie omzet in een andere elektrische energie. 

Verbruikte energie 
 

Ontvanger Geleverde nuttige energie 

Elektrische energie Elektrische radiator Thermisch (warmte) 

Elektrische lamp Straling (licht) 

Elektrische motor Mechanisch (werk) 

Ladende accumulator Chemisch 

Tranformator Elektrisch 

Een generator is een toestel dat elektrische energie omzet in een andere vorm van energie. 

Verbruikte energie 
 

Ontvanger Geleverde nuttige energie 

Mechanisch (werk) Dynamo, wisselstroom Elektrische energie 

Chemisch Batterij, accumulator 

Straling (licht) Fotocel 

Thermisch (warmte) Thermokoppel 

Elektrisch Tranformator 

3.6.3. HET BEHOUD VAN ENERGIE: RENDEMENT. 

De energie gaat niet verloren tijdens het omzetten. Ze wordt behouden. 

Een elektrische radiator zet de totale elektrische energie die hij ontvangt om in warmte. 

Een elektrische motor transformeert niet de totale energie die hij ontvangt om in 

mechanische energie. Hij produceert ook warmte. 

De verbruikte elektrische energie is gelijk aan de som van de mechanische energie en de 

geleverde thermische energie. 

Het energierendement is gelijk ten opzichte van de geleverde nuttige energie en de totale 

verbruikte energie. 

 E nuttig 

  = 
 E verbruik  

3.7. Elektrische energie: 

3.7.1. VERMOGEN EN ENERGIE: 

Een krachtig apparaat levert veel energie in weinig tijd. 

Het verbruikte vermogen door een apparaat is de energie die tijdens de tijdseenheid wordt 

verbruikt. 

 

De verbruikte elektrische energie door een apparaat is gelijk aan het product van het 

verbruikte vermogen P en de duur t van zijn werking 

E = Pt 

3.7.2. ENERGIE-EENHEDEN 

Officiële energie-eenheid (internationaal systeem): 

P is uitgedrukt in watt (W) 

E is uitgedrukt in Joule (J) 

t is uitgedrukt in seconde (s) 
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E is uitgedrukt in wattuur (Wh) 

1Wh = 3600 J 

3.7.3. DE ENERGIE METEN 
De energie die door een huishoudelijke installatie wordt verbruikt, wordt gemeten door een 
energiemeter. 
 

3.7.4. EENHEID VAN ELEKTRISCHE LADING: 
De eenheid van elektrische lading is coulomb (symbool: C) Een elektron heeft een 
negatieve lading -e = - 1,6 X 10-19 coulomb. Er zijn dus 6,24 x 1018 elektronen nodig om een 
lading te krijgen van 1 C. 

4. SCHAKELING VAN TOESTELLEN 

4.1. Inleiding. 

Over het algemeen bestaan de elektrische installaties uit meerdere onderdelen. 
Verbruiksapparaten, leidingen, meettoestellen, enz. 
In dit hoofdstuk presenteren we al deze onderdelen in de vorm van ohmweerstanden, 
wegens de eenvoud. 

4.1.1. DEELSPANNINGEN: 
Bepaalde onderdelen van een circuit krijgen geen volledige spanning van het net, maar 
slechts een gedeelte hiervan (bijvoorbeeld het waarschuwingslampje van een strijkijzer). 
Dergelijke spanning wordt deelspanning genoemd. 

4.1.2. AFTAKSTROOM: 
Op bepaalde punten van een net kan de stroom worden verdeeld over verschillende 
geleiders. Elk van deze deelstromen wordt aftakstroom genoemd. 
De waarde hiervan moet met zorg worden gekozen om niets te wijzigen op de rest van het 
net. We moeten daarom in de weerstand van de vervanging, onder dezelfde spanning, 
dezelfde stroom krijgen als in de groep van samenstellende delen die deze vervangt. 

4.1.3. VERVANGWEERSTAND: 
In veel gevallen kunnen de weergaven en de berekeningen van gebruikers sterk worden 
vereenvoudigd door in ons voorbeeld een groep weerstanden te vervangen door een 
enkele weerstand. 
In de elektrische circuits kunnen de elementen waaruit ze bestaan onderling op 
verschillende manieren worden verbonden, naargelang de behoeften. We gaan de 
verschillende types verbindingen en hun specifieke eigenschappen in verband met 
weerstanden of batterijen onderzoeken 

4.2. SERIESCHAKELING 

Bij het bestuderen van het onderstaande circuit, zien we dat de stroom I die uit de "+"-pool 
van de batterij komt, helemaal door de weerstand R gaat en terug in de batterij komt door 
de "-"-pool, die wij, om onderscheid te maken tussen deze twee weerstanden, R1 en R2 
noemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stroom I die de batterij levert moet achtereenvolgens door R1 en dan door R2 gaan om 
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terug te kunnen komen bij de "-"-pool van de batterij. 
Als twee of meerdere elementen van een circuit (in dit geval twee weerstanden) 
achtereenvolgens worden doorlopen door dezelfde stroom, wordt gezegd dat ze 
serieel of in serie zijn geschakeld. 
Het feit dat de stroom die in deze elementen circuleert voor alle dezelfde is, is een 
specifieke eigenschap van de serieschakeling, dus meerdere weerstanden die in serie 
zijn geschakeld worden allemaal door dezelfde stroom doorlopen. (Dit spreekt voor 
zich en is gemakkelijk te begrijpen). De toevoeging van de weerstand R2 maakt de totale 
weerstandwaarde van het circuit groter dan als er alleen weerstand R1 was geweest, 
omdat de stroom, naast het obstakel dat R1 bij de doorgang veroorzaakt, ook door R2 
moet gaan. We kunnen zeggen dat de totale weerstand van het circuit van afbeelding 1 
hierboven die weerstand biedt aan de doorgang van de stroom, de som is van de 
weerstandwaarden van elke weerstand. Bedenk u dat: 
De equivalente weerstand die meerdere in serie geschakelde weerstanden oplevert, 
wordt bereikt door de weerstandwaarde van elk van deze weerstanden op te tellen. 
Laten we nu gaan kijken wat er gebeurt met de spanning die de batterij produceert. Bij de 
polen van elke weerstand verschijnt een spanning, overeenkomstig met de wet van Ohm. 
Voor afbeelding 1, verdeelt de spanning U van de batterij zich over de twee weerstanden 
R1 en R2, afgebeeld in het circuit. Bij de polen van R1 verschijnt een spanning U1 (bepaald 
door de waarden van I en van R1) en bij de polen van R2 verschijnt een spanning U2 
(bepaald door de waarden van I en van R2). De som van deze spanningen is gelijk aan de 
totale spanning van de batterij: 

U = U1 + U2  
Met een voorbeeld illustreren we dat wat net is beweerd. 
Afbeelding 2 neemt hetzelfde circuit over maar bepaalde elektrische grootheden zijn 
aangevuld met een waarde. 

 
In dit circuit moeten we de stroomsterkte I bepalen die circuleert in de weerstanden R1 en 
R2, en de spanningen U1 en U2 bij de polen ervan. Aangezien de twee weerstanden in 
serie zijn geschakeld, worden ze allebei doorlopen door dezelfde stroom, waardoor de 
totaal geboden weerstand die aan de circulatie van deze stroom wordt geboden, wordt 
bepaald door de som van de twee weerstanden:  
Equivalente weerstand = R1 + R2 = 20 Ohm + 40 Ohm = 60 Ohm 
Door de wet van Ohm in de vorm van I = U / R toe te passen, kunnen we I berekenen: 
I = 6V / 60 Ohm = 0,1 A = 100 mA 
 

100 mA is de stroomsterkte die door R1 en R2 gaat. Om de spanningen U1 en U2 bij de 
polen van R1 en R2 te meten, wordt de wet van Ohm toegepast in de vorm van U = RI. 

U1 = R1 X I = 20 Ohm X 100 mA = 20 Ohm X 0,1 A = 2 V 
U2 = R2 X I = 40 Ohm X 100 mA = 40 Ohm X 0,1 A = 4 V 

Nu we deze resultaten hebben gevonden, zien we dadelijk dat de spanning U van de 
batterij is gedeeld in twee gedeeltes en dat we een circuit hebben gemaakt dat een 
spanningsverdeler wordt genoemd. 

U1 = ? 

U2 = ? 

U - 6V 
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In de elektronische circuits schakelen we vaak de twee weerstanden in serie om een 
zwakkere spanning te krijgen die door de voeding van het circuit wordt geboden. 
Stel dat we bijvoorbeeld een lamp moeten voeden die onder 6 V werkt en een maximale 
spanning opneemt van 0,05 A (50 mA) vanaf een batterij van 9 V. 
Als we de lamp niet kapot willen maken, is het onmogelijk deze direct op de batterij aan te 
sluiten, aangezien de te hoge spanning daarvan een te sterke stroom laat circuleren in de 
lamp, en deze spanning de lamp zou laten "doorbranden" (zoals vaak wordt gezegd). 
Om dit nadeel te vermijden, kunnen we in het circuit beschikken over een 
“stroombegrenzende” weerstand in serie geschakeld met de lamp, zoals in afbeelding 3 
wordt verduidelijkt. In deze afbeelding maakt u ook kennis met het grafische symbool van 
een lamp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3. - Stroombegrenzende weerstand 
 

De waarde van de weerstand R moet goed worden berekend zodat de spanning bij de 
polen 3 V is (overschot door de batterij geleverd). Deze waarde kan worden berekend door 
de wet van Ohm omdat de stroom I die in het circuit circuleert wordt opgelegd door de lamp 
L op 50 mA en de spanning UR bij de polen van 3 V. 

R = UR / I  
We vervangen UR door U - UL (UL : spanning bij de polen van de lamp L). 

R = U - UL / I = (9V - 6V) / 0,05 A = 3 V / 0,05 = 60 Ohm  
In dit geval vormt de weerstand R die in serie is geschakeld met de lamp L hier een 
spanningsverdeler mee, die de spanning die op de lamp wordt toegepast beperkt, zodat 
deze in goede omstandigheden kan worden aangedaan.  
Er wordt ook wel gezegd dat de stroom van weerstand R zo wordt begrensd tot een deel 
van de spanning die door de batterij wordt geleverd. De weerstanden worden veel gebruikt 
in circuits om spanningsverlies te produceren en zo spanningsverdelers te maken. 

4.3. PARALLELSCHAKELING.  

 

 
 

 
 
 
 

Figuur 4 – Weerstanden in parallelschakeling 
 

In dit type schakeling heeft elk van de twee weerstanden R1 en R2 een van de 
aansluitpolen verbonden met de "+"-pool van de batterij en de andere met de "-"-pool. 
Allebei passen ze daarom dezelfde spanning toe, die door de batterij wordt geleverd. Dit is 
een specifieke eigenschap van parallelschakelingen. Onthoud dat: 
bij de aansluitpolen van meerdere elementen die parallel zijn geschakeld, er altijd 

 

U = 9V 

UR = ? 

UL=6V 

Grafisch symbool van  
de lamp 
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dezelfde spanning is. 
In dit type verbinding, moet dus voornamelijk het gedrag van de spanning worden 
geanalyseerd. Afbeelding 4, merk op dat de stroom (I) die uit de positieve pool van de 
batterij komt wordt verdeeld bij punt C in twee stromen die I1 en I2 worden genoemd. Elk 
van deze stromen gaat door een weerstand (I1 gaat door R1 en I2 gaat door R2) en ze 
komen vervolgens weer samen bij punt D om de aanvankelijke stroom (I) opnieuw te 
vormen die dan bij de negatieve pool van de batterij uitkomt. De stroom I die door de 
batterij wordt geleverd is dus gelijk aan de som van de stromen die door elk van de 
weerstanden loopt. 
 

I = I1 + I2  
 

 
Om de equivalente weerstand te bepalen (Req) van een dergelijke verbinding, moeten we 
de wet van Ohm gebruiken. Afbeelding 5 geeft het elektrische circuit van afbeelding 4 weer 
met het gelijkwaardige schema waarin Req verschijnt. 

 
 

Afb. 5 – Bepalen van Req. 
Afbeelding 5-a, we kunnen de waarde van stroom I bepalen afhankelijk van R1 en van R2. 

I = I1 + I2 
11 = UR1 / R1 
12 = UR2 / R2 

We weten dat bij een dergelijke koppeling, de spanning bij de polen van elke weerstand 

gelijk is aan de spanning die door de batterij wordt geleverd: 

U = UR1 = UR2 
(1) waar  I1 = U / R1 

(1)           I2 = U / R2 

(1)    en  I = U / R1 + U / R2 

 

Van afbeelding 5-b leiden we af dat: (2)     I = U / Req 

De twee vergelijkingen (1) en (2) geven dezelfde stroom I en zijn daarom gelijk: 

(1) = (2)  --------------- ►   U / R1 + U / R2 = U / Req 

Nu vermenigvuldigen we de twee termen van de vergelijking door 1 / U: 
I / U . (U / R1 + U / R2) = 1 / U . U / Req 

 
Laten we nu de twee termen van de vergelijking vereenvoudigen. 

 

Zo hebben we de Req vastgesteld afhankelijk van R1 en van R2. Als we deze formule 

 

U 

U 
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uitbreiden naar het algemene geval van meerdere weerstanden die parallel zijn 

geschakeld, wordt de formule: 

 

 

 

 

Bij ons bewijs zijn we langs het volgende tussenresultaat gegaan: 

1 / Req = 1 / R1 + 1 / R2 

Anders gesteld, is het omgekeerde van de equivalente weerstand gelijk aan de som van 

het omgekeerde van de weerstanden van het circuit, of om preciezer te zijn, is het 

equivalente geleidingsvermogen gelijk aan de som van de geleidingen van elke weerstand.  

Geq = G1 + G2 

Om de equivalente weerstanden Req te berekenen van een of meerdere weerstanden die 

parallel zijn geschakeld, kunnen de volgende drie bewerkingen worden uitgevoerd: 

 de geleiding van elke weerstand bepalen: G = 1 / R 

 de som van de gevonden geleidingen maken: Geq = G1 + G2 + G3 + ... 

 het omgekeerde van de verkregen som nemen: Req = 1 / Geq 
 

Als slechts twee weerstanden parallel zijn geschakeld, gebruiken we de volgende 
formule die voortvloeit uit de algemene formule: 

Req = R1 X R2 / R1 + R2 
 

Met een praktisch becijferd voorbeeld brengen we dat wat we net hebben gezien in de 
praktijk: Gevraagd wordt om de equivalente weerstand te berekenen van hetcircuit dat in 
afbeelding 6 wordt afgebeeld. 

 

Afb. 6 - Berekening van de equivalente weerstand 

Om Req te berekenen, voeren we de drie vereiste bewerkingen uit: 

 de geleiding van elke weerstand berekenen: 

G1 = 1 / R1 = 1 / 20 Ohm = 0,05 S 

G2 = 1 / R2 = 1 / 40 Ohm = 0,025 S 

 som van de geleidingen: 

Geq = G1 + G2 = 0,05 + 0,025 = 0,075 S 

 • Berekening van de equivalente weerstand: 

Req = 1 / Geq = 1 / 0,075 = ongeveer 13,3 Ohm 

De weerstanden R1 en R2 in parallelschakeling zijn dus equivalent met een unieke 

weerstand van ongeveer 13,3 Ohm. 

Om de twee soorten verbindingen van de weerstanden te vergelijken, kunnen we 

opmerken dat in het geval van de weerstanden in serieschakeling, de waarde van de 

equivalente weerstand altijd hoger is dan de waarde van elke weerstand terwijl in het geval 

van een parallelschakeling de waarde van de equivalente weerstand in alle gevallen lager 

is dan de waarde van elke weerstand en zelfs lager is dan de kleinste weerstand. 

De gegeven formules dienen ook voor de berekeningen van complexere circuits die 

ohm ohm 
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ontstaan door de combinatie van deze twee soorten verbindingen. 

We nemen als voorbeeld het circuit uit afbeelding 7 en gaan ervan uit dat we de 

equivalente weerstand moeten berekenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We berekenen eerst de equivalente weerstand (R23 ) van de weerstanden R2 en R3 in 

parallelschakeling, oftewel: 

R2- R3 = R2 X R3 / R2 + R3 = 100 X 25 / 100 + 25 = 2500 / 125 = 20 Ohm 

De twee weerstanden R2 en R3 kunnen we vervangen door een unieke weerstand van 20 

Ohm (R2 en R3), zoals in afbeelding 7-b. 

Op basis van deze afbeelding berekenen we de equivalente weerstand (Req) (afbeelding 

7-c) met R1 en R2-3 in serie geschakeld: 

Req = R1 + R2-3 = 5 + 20 = 25 Ohm 

Uit dit praktische voorbeeld blijkt dat bij een complex circuit, de twee soorten verbindingen 

afzonderlijk moeten worden behandeld om het circuit geleidelijk te vereenvoudigen en 

uiteindelijk een unieke weerstand te krijgen. Het is ook interessant om het gedrag van de 

spanningen en stromen in een dergelijk circuit te bekijken.  

In figuur 8 wordt hetzelfde circuit overgenomen maar aangevuld door de weergave van de 

verschillende stromen en spanningen. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7 :  Berekening van de weerstand in serie en in parallel 
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Nu moeten we de parameters bepalen die een vraagteken hebben in de afbeelding 8, 

oftewel I, U1, U2, U3, I2 et I3. 

 Berekening van I :  

I is de totale stroom die in het circuit stroomt, die we krijgen door de spanning die de 

batterij levert te delen door de equivalente weerstand van het circuit, die zoals eerder is 

uitgerekend, 25 Ohm is: I = U / Req = 9 / 25 = 0,36 A = 360 mA 

 Berekening van U1 : 

U1, spanning bij de polen van de weerstand R1 wordt verkregen door R1 te 

vermenigvuldigen met de stroom die erdoor gaat, maar deze stroom is zoals I:  U1 = R1 

X I = 5 X 0,36 = 1,8 V 

 Berekening van U2 en U3 : 

U2-3, spanning bij de polen van het geheel R2-R3 is gelijk aan het verschil tussen spanning U 

van de batterij en de spanning U1 die door R1 is begrensd : U2-3 = U - U1 = 9 - 1,8 = 7,2 V 

 Berekening van I2 : 

I2, stroom die in R2 circuleert, krijgt men door de spanning bij de polen van R2 oftewel U2-3 te 
delen door R2 : 

  12 = U2-3 / R2 = 7,2 / 100 = 0,072 A = 72 mA 

 Berekening van I3 : 

De stroom die in R3 circuleert kan men op twee manieren krijgen : 

I3 = I - I2 = 360 mA - 72 mA = 288 mA 

of      I3 = U2-3 / R3 = 7,2 / 25 = 0,288 A = 288 Ma 

4.4. Verbinding van batterijen. 

Nadat we hebben gezien wat zich voordoet in het buitencircuit van de batterijen, afhankelijk 

van het type verbinding dat voor de weerstanden is gekozen, gaan we nu het interne circuit 

van de batterijen onderzoeken. 

De stroom die terugvloeit naar de negatieve polen van de batterij moet nadat hij door het 

buitencircuit is gelopen, door de elektrolytische oplossing aan de binnenkant van de batterij 

vloeien om naar de positieve pool te geraken, van waaruit hij weer in het buitencircuit zal 

circuleren. 

De elektrolytische oplossing van de batterij biedt een weerstand tegen de stroom die er door 

vloeit. Aangezien deze weerstand niet hoort bij het buitencircuit, wordt deze de interne 

weerstand van de batterij genoemd. 

Afbeelding 9, het gedeelte links van de punten A en B vormt het interne circuit van de 

batterij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangezien de batterij een interne weerstand heeft, is het mogelijk deze te concretiseren op 

het elektrische circuit, wat we hebben gedaan met weerstand Ri. 

Als we deze weerstand Ri als een volwaardige weerstand beschouwen, waar de stroom I 

 

 
 

U 
U 

Ui 
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door is gevloeid, ontstaat een spanning Ui bij de polen. Ri veroorzaakt een spanningsverlies, 

maar aangezien Ri zich aan de binnenkant van de batterij bevindt, gebeurt dit 

spanningsverlies in de batterij. Daarom worden de weerstand en het spanningsverlies dat ze 

veroorzaakt gesymboliseerd door een i (waarbij de i eraan doet denken dat deze twee 

parameters intern in de batterij zijn). 

In overeenstemming daarmee, is de spanning die nodig is voor de polen van de batterij niet 

de totale spanning die de batterij levert, maar gelijk aan die spanning zonder het interne 

spanningsverlies. Volgens de wet van Ohm krijgen we de spanning die bij de polen van Ri 

verschijnt, door Ri te vermenigvuldigen met de stroom die er door vloeit, maar deze stroom is 

gewoon de stroom die door het circuit vloeit en door de batterij wordt geleverd.  

We zien dus dat het interne spanningsverlies van de batterij des te hoger is daar de stroom 

die hierdoor wordt afgegeven toeneemt. 

Omgekeerd is dit spanningsverlies nietig als de batterij op geen enkel extern circuit is 

aangesloten. In dergelijke omstandigheden verschijnt bij de polen van de batterij de totale 

spanning die kan worden geleverd. Deze spanning wordt elektromotorische kracht van 

een batterij genoemd en wordt voorgesteld door de letter E zoals in afbeelding 9. 

Hierbij is het belangrijk te onthouden dat de elektromotorische kracht van een batterij de 

spanning is die bij de polen aanwezig is terwijl de batterij geen enkele stroom levert. 

De eenheid van de elektromotorische kracht is uiteraard volt. 

In de meeste gevallen is de interne weerstand van een batterij veel lager dan de weerstand 
van het externe circuit en bij eventuele berekeningen, wordt deze waarde verwaarloosd 
zonder dat dit tot merkbare fouten in de resultaten leidt. In dergelijke gevallen beschouwen 
we dat de spanning die door de batterij wordt geleverd, gelijk is aan de elektromotorische 
kracht. Voortaan gebruiken we voor de term elektromotorische kracht de algemeen bekende 
afkorting e.m.k. 
(We nemen hetzelfde circuit over om het u gemakkelijk te maken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om dat wat net werd gesteld te illustreren, geven we waarden aan de elementen van 

afbeelding 9. 

E = 9 V 

Ri = 0,3 Ohm 

R = 8,7 Ohm 

De stroom I die in het circuit circuleert wordt gegeven door de verhouding tussen e.m.k. en 

de equivalente weerstand van dit circuit bestaande uit R en Ri. 

I = E / Req = E / R + Ri = 9 V / 0,3 + 8,7 = 9 / 9 = 1 A 

Het spanningsverlies Vi intern in de batterij is: 

Ui = Ri X I = 0,3 X 1 = 0,3 V 

De spanning die beschikbaar is bij de polen van de weerstand R terwijl de batterij een 

stroom afgeeft van 1 A is: 

U = E - Ui = 9 - 0,3 = 8,7 V 

U 
U 

Ui 
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Zoals u kunt zien is de spanning die in Ri is begrensd miniem ten opzichte van de spanning 

die werkelijk beschikbaar is bij de polen van R. Voor andere berekeningen kan Ui dus 

worden verwaarloosd. We zullen nu de verschillende verbindingen bekijken die kunnen 

worden uitgevoerd met meerdere batterijen. In afbeelding 10 is het type verbinding 

weergegeven dat u beslist het vaakst zult tegenkomen. Het gaat hier om een in serie 

geschakelde verbinding. Deze verbinding wordt uitgevoerd door de positieve pool van de 

ene te verbinden met de negatieve pool van de andere  Aangezien elke batterij een e.m.k. 

heeft van 1,5 V tussen de punten B en A, is er een potentiaalverschil van 1,5 V evenals 

tussen de punten C en B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het punt C heeft een elektrische potentiaal die 1,5 V hoger is dan van punt B, die zelf een 

potentiaal heeft van 1,5 V hoger dan punt A. We hebben daarom een elektrisch potentiaal 

van 3 V tussen de punten C en A, polen van het geheel. 

We kunnen dus concluderen: 

Door meerdere batterijen in serie te schakelen, wordt een totale e.m.k. verkregen die 

gelijk is aan de som van de e.m.k. van elke batterij. 

Deze soort verbinding wordt gebruikt om een spanning te krijgen die hoger is dan een enkele 

batterij levert. In dit geval worden de verschillende batterijen die serieel zijn geschakeld ook 

wel een set batterijen genoemd. Dit is het geval voor de batterij van 4,5 V die u gebruikt voor 

uw toepassingen omdat deze bestaat uit drie elementen van elk 1,5 V die serieel zijn 

geschakeld. 

Wat betreft de interne weerstand, is het vanzelfsprekend dat een set batterijen een interne 

weerstand heeft die gelijk is aan de som van de interne weerstanden van elk element waaruit 

deze bestaat. Ten slotte loopt door alle elementen dezelfde stroom, aangezien ze in serie 

zijn geschakeld, net als alle verbindingen van dit type. Verder is het belangrijk te weten dat 

een batterij nooit stroom mag afgeven die sterker is dan een bepaalde waarde, die afhangt 

van de productiekenmerken, om deze niet snel te laten verslechteren. 

Daarom bestaat het externe circuit van een batterij nooit uit een eenvoudige 

koperdraad: vanwege de zeer zwakke weerstand van de draad, zou de batterij een zeer 

hoge stroomsterkte moeten leveren waardoor de batterij snel zou verslechteren. In dat geval 

wordt gezegd dat de batterij wordt kortgesloten ; voor het goede behoud van de 

batterijen moet dus worden vermeden om ze kort te 

sluiten, door de polen direct te verbinden met een 

eenvoudige geleider met onbelangrijke weerstand.  

Als er een weerstand nodig is die groter is dan deze, die 

door een batterij kan worden geleverd, gebruiken we 

meerdere batterijen die parallel zijn geschakeld, zoals in 

figuur 9 wordt getoond. 

 

 

 

 

 

Fig. 10 : Verbinding van batterijen in serie 
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In deze figuur zien we dat de totale stroom die wordt geleverd door meerdere batterijen die 
parallel zijn geschakeld, gelijk is aan de som van de stromen die elke batterij kan leveren. 
Natuurlijk moeten de positieve polen van elke batterij hiervoor onderling zijn verbonden, net 
als de negatieve polen, zoals op afbeelding 11. Bij de polen van het geheel is de e.m.k. 
gelijk aan die geleverd wordt door één batterij, wat kenmerkend is voor alle 
parallelverbindingen. 

In de praktijk wordt dit type verbinding slechts zeer zelden gebruikt aangezien als de 

interne weerstanden en de e.m.k. van elke batterij niet absoluut identiek zijn, het ontladen 

van een batterij in een andere verslechtering van beide batterijen ten gevolge heeft. 
 
 
Samenvatting van de wetten voor wisselstroom 
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5. Elektrische bronnen. 

5.1. Batterijen (accumulatoren). 

Een accumulator is een bron van gelijkstroom die, nadat hij is 
ontladen, in staat is opnieuw elektrische energie te verzamelen, 
die na enige tijd weer kan worden afgegeven. Er wordt ook wel 
gezegd dat de accumulator kan worden opgeladen.  
Het opladen gebeurt door een stroom te sturen door de accu, in 
de omgekeerde richting van de stroom voor het ontladen. 
De elektrische energie wordt door het laden omgezet in 
chemische energie. Deze wordt vervolgens weer terug omgezet 
in elektrische energie bij het ontladen. Elke accumulator heeft een 
voorgeschreven maximale ontladingsstroom. Als de voorgeschreven 
waarden worden overschreden, heeft dit de vervorming van de plaatjes 
tot gevolg. Het spreekt voor zich dat de accumulator een stroom kan 
leveren die lager is dan de aangegeven ontladingsstroom. 
 Capaciteit: 

De capaciteit van een accumulator krijgt men door het product van de 
grootheid van de ontladingsstroom en van het aantal uren waarbij 
deze ontladingsstroom wordt afgegeven. 
Symbolisch wordt de capaciteit voorgesteld als Q. 
Zo hebben we: Q = I x t 
Waarbij 
I: de ontladingsstroom in ampère  
t de ontladingstijd in uren  
Q: het symbool, in ampère-uur. 

 Laden van een accumulator: 
Een accumulator moet altijd worden geladen door middel van 
gelijkstroom. De « + »-pool van het laadtoestel is verbonden met de 
« + »-pool van de batterij, en hetzelfde geldt voor de « - »-polen. 

 Onderhoud van de accumulator 
Het wordt sterk aanbevolen de voorschriften van de fabrikant 
nauwkeurig op te volgen. Een goed onderhoud van de accumulator 
draagt sterk bij tot de verlenging van de levensduur ervan. Als de 
accumulator te veel is ontladen of te lang in ontladen staat blijft, 
worden de plaatjes sterk gesulfateerd. De interne weerstand neemt 
toe en de capaciteit neemt af. Vanwege de grotere interne weerstand, 
is een hogere spanning nodig voor een dergelijke accumulator, om de 
ladingsstroom te krijgen die door de fabrikant is aangegeven. U moet 
er op letten dat het niveau van de elektrolyt zich altijd bevindt op 
enkele cm boven de rand van de plaatjes. Indien nodig, vult u het 
niveau van de elektrolyt aan met gedistilleerd water. 
Laat de aansluitingspolen niet sulfateren; dit veroorzaakt een te 
grote weerstand vanwege het slechte contact. 

5.2. Batterijen. 

Een batterij is een generator van gelijkstroom met een beperkt constant 
vermogen waarin de elektrische energie is opgewekt door een chemische 
reactie. 

5.3. Dynamo’s (generator van gelijkstroom). 

 Magnetisch veld - magnetisch spectrum. 

Als we een vel karton plaatsen boven een magneet en we er 

ijzervijlsel over verspreiden zien we dat dit zich volgens regelmatige 
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curves plaatst, te weten de veldlijnen.  
 Het opwekken van een spanning. 

Als een geleider nu in een magnetisch veld wordt geplaatst, wordt 

een elektrische spanning in de geleider opgewekt (geïnduceerd).  

 
 De samenstelling van een dynamo. 

Een dynamo bestaat uit drie belangrijke onderdelen: 

 een zware magneet, die ertoe dient een magnetisch veld te 

maken; 

 een rotor die de geleiders draagt waar de spanning in wordt 

geïnduceerd; 

 de collector brengt de uiteinden van de geleiders samen; via de 

collector wordt de opgewekte energie naar de verbruikers 

gestuurd. 

5.4. De wisselstroomdynamo. 

5.4.1.  HET OPWEKKEN VAN WISSELSTROOM. 
Een wisselstroomdynamo is een generator van wisselstroom. 
Deze zet een mechanische energie (draaibeweging) om in 
elektrische energie. 

 

 

 

Het principe van het opwekken van 

spanning: 

Zie 5.3 Dynamo’s. (een magneet die 

voor een spoel draait. Van 

geleidende draad, wekt 

een elektrische stroom op. 

De variatie van het 

magnetische veld wekt een spanning bij de polen van de spoel 

op) 

 
Gebruik: 

Er worden twee soorten wisselstroomdynamo’s onderscheiden: 

 De eenfasige wisselstroomdynamo’s: dat wil zeggen dat 

de verplaatsing van de elektrische energie per 2 draden 

gebeurt.  

 De driefasige wisselstroomdynamo’s: dat wil zeggen dat 

de verplaatsing van de elektrische energie per 3 of 4 

draden gebeurt. 

5.5. Stroomopwekkende aggregaten. 

Een stroomopwekkend aggregaat is een autonome apparaat 
dat elektriciteit kan opwekken. De meeste aggregaten bestaan 
uit een thermische motor die een wisselstroomdynamo aandrijft. De maat 
en het gewicht lopen uiteen van een aantal kilo tot tientallen tonnen. Het 
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vermogen van een stroomopwekkende aggregaat wordt uitgedrukt in kVA 
(kilovoltampère).  

Gebruik: 
 Voor lage vermogens: bezinemotor gekoppeld aan een licht model 

draagbare wisselstroomdynamo. 
 Voor hogere vermogens: benzine- of dieselmotor gekoppeld aan een 

zwaarder model verplaatsbare wisselstroomdynamo (geplaatst op 
voertuig). 

6. Het meten van elektrische grootheden. 

De compacte en gebruiksvriendelijke 

multimeterklemmen zijn specifiek 

bedoeld om snelle metingen uit te 

voeren of een elektrisch systeem in 

alle veiligheid te bewaken (1000 V 

CAT III). Ze voeren metingen van 

spanning, stroom, weerstand, 

capaciteit, frequentie, continuïteit, 

dioden of temperatuur uit.· 

- Opening voor kabels met een 
diameter van tot 35 mm 

- Continuïteits- en diodetest 
- Wissel-/gelijkspanningsmeting tot 600 V 
- Stroommeting tot 600 A (wisselstroom) en 

600 A (gelijkstroom) 
- Meetweerstanden 
- 400 W tot 40 MW (FI5060/62) 
- 0 tot 10 kw (FI5064) 
- Capaciteitsmetingen: 
- 40 nf tot 100 µf (FI5060/62) 
- 0 tot 999,9 µf 
- Frequentiemetingen: 
- 5 Hz tot 5 mhz (FI5060/62) 
- 20 tot 400 Hz (FI5064) 
 
 

6.1. De spanning meten. 

De elektrische spanning of de elektromotorische kracht (in volt 

uitgedrukt) kan worden gemeten met behulp van een 

Voltmeter. Daarvoor hoeft u alleen de twee draden van de 

voltmeter aan te sluiten waar u een spanning wilt weten. Met 

andere woorden, de meting van de spanning is een 

parallelmeting.  Spanningseenheid : VOLT (U). Veelvouden: 

KV, MV, GV  

De spanning moet worden gemeten op een circuit dat in werking is. 
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6.2. De stroomsterkte meten 

De elektrische stroom die in een gesloten circuit 

circuleert kan worden gemeten met behulp van een 

Ampèremeter. U hoeft alleen het circuit te openen en 

de ampèremeter in serie te schakelen met de 

verbruikstoestellen. 

Eenheid van elektrische stroom: Ampère (A). 

Voor meervouden en factoren:  hetzelfde als voor de 

spanning. 

 

De stroom moet worden gemeten op een gesloten circuit dat in werking is. 

6.3. Het meten van de elektrische weerstand van 

een verbruikstoestel. 

De elektrische weerstand van een lijn of van een verbruikstoestel 

(strijkijzer, lamp, enz.) kan worden gemeten met behulp van een 

Ohmmeter. 

-► De elektrische weerstand moet altijd worden gemeten op een 

circuit zonder spanning. 

Elektrische weerstandseenheid : Ohm () 
Voor meervouden en factoren: hetzelfde als voor de spanning. 

 

7. Huishoudelijke Installaties 

7.1. De spanning van het net 
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7.2. Het belang van de aarding van een elektrische installatie.  

7.2.1. GEVAAR OP ELEKTROCUTIE 
Stel dat door een isolatiefout het metalen omhulsel van een gebruikstoestel 
onder spanning komt te staan. Als dit omhulsel wordt aangeraakt, vormt het 
een gesloten wisselstroomcircuit van een fase naar de aarde door het 
menselijk lichaam (het menselijk lichaam kan als elektrische geleider 
worden gezien). Afhankelijk van de omstandigheden van het lichaam 
(vochtige handen, vochtige schoenen) kan de elektrische weerstand sterk 
variëren. 

7.2.2. FYSIOLOGISCHE EFFECTEN VAN DE ELEKTRISCHE STROOM. 
Elektrocusie is een ongeval dat vaak thuis en op het werk voorkomt. Het kan de volgende 
gevolgen hebben: 
 Brandwonden, op de huid (als de stroom langs de huid is gegaan en oppervlakkige 

brandwonden heeft veroorzaakt) of inwendig, in welk geval op de huid een brandwond te 
zien is bij het ingangspunt en bij het uitgangspunt van de stroom; 

 Een vernietiging van cellen in het lichaam; 
 Ventriculaire fibrillatie, wat een hartstilstand veroorzaakt; 
 Een samentrekking van de spieren (tetanie) dat een asfyxie kan veroorzaken. Deze 

samentrekking is tegennatuurlijk: doordat de spieren zijn samengetrokken, kan de 
persoon die onder stroom staat het contact niet meer loslaten (in het geval hij een kabel 
in zijn hand heeft, wordt het aangeraden de kabels met de buitenkant van de hand aan te 
raken). 

 Bijkomend letsel door vallen of onbedoelde bewegingen (wond, breuk, ontwrichting, verstuiking). 

7.2.3. EFFECTEN VAN DE ELEKTRISCHE STROOM 
 De volgende factoren hebben invloed op de schade aan het lichaam: 

o de soort stroom (wisselstroom of gelijkstroom) 
o de spanning 
o de weerstand van het menselijk lichaam 
o de stroomsterkte 
o de duur 

Voorbeeld van het risico dat het menselijk lichaam loopt, als er wisselstroom door loopt (van 
15 Hz tot 1000 Hz): 

Stroom Elektrische effecten 

0,5 mA Waarnemingsdrempel – zeer zwak gevoel 

10 mA Drempel van niet loslaten - Spiersamentrekking 

30 mA Drempel van verlamming - ademhalingsverlamming 

75 mA Drempel van onomkeerbare hartfibrillatie 

1 A Hartstilstand 

Kenmerkende waarden 
De aanwijzingen hieronder komen van experimenten die direct zijn uitgevoerd op de mens tot 
de drempel van samentrekking. De andere verschijnselen zijn op dieren opgewekt. Ze vatten 
de effecten samen die door een wisselstroom (50-60 Hz) worden voortgebracht naargelang 
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de stroomsterkte en de duur. 

Effecten van het doorlopen van de wisselstroom: 

Intensiteit Gevoel van de effecten duur 

0,5 tot 1 mA Gevoelsdrempel naargelang de staat van de huid  

8 mA Schok bij aanraken, plotselinge reacties  

10 mA Samentrekken van de spieren van de ledematen – blijvende spiertrekkingen 4 min ‘30 

20 mA Begin tetanische krampen borstkas ‘60  

30 mA Ademhalingsverlamming ‘30  

40 mA Ventriculaire fibrillatie ‘3  

75 mA Ventriculaire fibrillatie ‘1  

300 mA Ademhalingsverlamming en ventriculaire fibrillatie 110millisec 

500 mA Ademhalingsverlamming en ventriculaire fibrillatie 100millisec 

1000 mA Hartstilstand – diepe brandwonden –chemische ontbinding van het bloed 

(onomkeerbaar verschijnsel  = zekere dood). 

25 millisec 

2000 mA Zenuwstelsel bereikt – chemische interne ontbinding onmiddellijk 

 De ventriculaire fibrillatie wordt beschouwd als de belangrijkste doodsoorzaak door 

elektrische schok. Er zijn ook overlijdensgevallen door asfyxie of een hartstilstand.  

 Pathofysiologische effecten, zoals spiersamentrekkingen, ademhalingsmoeilijkheden, 

verhoging van de bloeddruk, storingen in de vorming en de verspreiding van impulsen in 

het hart, met inbegrip van oorfibrillatie en een tijdelijke hartstilstand, kunnen zich zonder 

ventriculaire fibrillatie voordoen. Dergelijke effecten zijn niet dodelijk en meestal 

omkeerbaar. 

 De impedantie van de huid varieert voor iedere persoon, voornamelijk naargelang de 

volgende parameters: 

o de temperatuur van de huid 

o de oppervlakte en de druk van het contact 

o de spanning (kracht) van het contact 

o de mate van vochtigheid en van zweten van de huid 

o de tijd dat de stroom door het lichaam liep 

o de fysiologische staat van de persoon 

o de morfologie van de individu 

o het traject van de stroom in het menselijk lichaam 

 Effecten van de gelijkstroom: 
Het verschil met de wisselstroom is dat de spieren twee tot drie keer meer worden 
geprikkeld. Bij een ongeluk met gelijkstroom is het meest gevaarlijke moment het onder 
spanning zetten of het onderbreken van de stroom. 

STROOMSTERKTE EFFECTEN OP HET MENSELIJK LICHAAM 

130 mA Drempel van hartfibrillatie 

2 mA Waarnemingsdrempel 

 De dwarsstroom van minder dan 300 mA die gedurende meerdere minuten door het 
lichaam gaat, kan reversibele hartritmestoornissen, zichtbare littekens, brandwonden en 
soms bewusteloosheid veroorzaken. 

 Boven 300 mA komt bewusteloosheid vaak voor. 
 ! Risico op brandwonden. 

7.3. Uitvoering van de aarding. 

Het belangrijkste doel van de aarding is de bescherming van personen en goederen. De 

aardelektroden kunnen horizontaal, verticaal of diagonaal in de grond worden geïnstalleerd. 

De wijze van plaatsen hangt af van de vorm van de aardelektrode. De volgende vormen 

worden voornamelijk onderscheiden: 

 de aardlus 

 de aardingsplaten 
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7.3.1. DE AARDLUS 

Voor alle nieuwe gebouwen waarvan de basis van de rand van een gedeelte van de fundering 

of van de volledige fundering zich op een diepte van minstens 60 cm bevindt, moet de 

aardelektrode ten minste een lus bevatten die op de basis van de rand van de fundering wordt 

geplaatst, onder de buitenmuren. Samenstelling: de aardlus bestaat uit een ronde geleider 

met een doorsnede van minstens 35 mm verhard koper. De uiteinden van de aardring moeten 

toegankelijk blijven voor controle. 

7.3.2. DE AARDINGSPLATEN 

Naargelang de omstandigheden en ter verbetering van een te hoge weerstand van de aarde, 

worden soms koperplaten in de grond gestopt (van 2 m x 1 m met 1 tot 2 mm dikte). 

7.3.3. DE AARDINGSPINNEN 

Deze vorm van aarding van de aardpool is economisch voordelig, omdat er geen 

opgravingswerken hoeven te worden uitgevoerd. Bovendien is er het voordeel dat diepe 

vochtige lagen kunnen worden bereikt. 

7.3.4. HET METEN VAN DE AARDINGSWEERSTAND. 
Sluit de aardelektrode van de hoofdaardpool af door middel van de 
scheiding die hiervoor is voorzien. Met behulp van het meettoestel van de 
aardweerstand (Megger) en de bijbehorende aardaccessoires, kan een 
betrouwbare meting worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de 
instructies die op het apparaat staan worden opgevolgd. 

7.4. Beschermingen door smeltveiligheden en automatische 

veiligheden 

7.4.1. MAXIMALE STERKTE NAARGELANG DE DOORSNEDE VAN DE GEBRUIKTE GELEIDERS. 

 

Apparaat/gebruik  

Verlichting 1,5 mm2 

Stopcontacten 2,5 mm2 

Gemengde circuits 2,5 mm2 

Oven, afwasmachine, enkelfasige kookplaat 6 mm2 

Oven, afwasmachine, driefasige kookplaat 4 mm2 

 

 

 

 

 

 

 

Doormeter van draad Nominale stroom van 
de zekering 

Nominale stroom van 
de hoofdschakelaar 
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Wat u niet mag doen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.5. Verlichtingscircuits in huishoudelijke installaties 

1= stopcontact 
2= éénpolig = een groep lampen vanaf een punt 
3= dubbelpolig = een groep lampen vanaf een punt, met tweepolige onderbreking 
4= dubbelrichting of wisselschakeling = een groep lampen vanaf twee punten 
5= een kruisschakeling = een groep lampen vanaf meerdere punten 
6= dubbelaansteking of serieschakeling = afzonderlijke lampengroepen vanaf een punt 
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8. Aggregaten. 

8.1. Algemene voorschriften. 

Een aggregaat produceert stroom. Dit kan wisselstroom, 

gelijkstroom of beide zijn. Het geleverde vermogen hangt af van 

het vermogen van de groep. 

8.2. Samenstelling. 

Een stroomopwekkend aggregaat bestaat uit twee onderdelen: 

 De wisselstroomdynamo: het gedeelte dat de elektrische energie opwekt.  Geen onderhoud. 

 De motor: het gedeelte dat de wisselstroomdynamo aandrijft. 

Onderhoud: volgens het onderhoudsboekje (bijvoorbeeld : elke 30 uur voor het aggregaat 

KNURTZ)  Diesel of benzine. 

De motor wordt direct geïnstalleerd op de motoras. Het geheel wordt gemonteerd op een 

voldoende vormvaste transportstructuur die bestaat uit een buizenframe en wordt beschermd 

door een beschermkap. De stroomverdeling gebeurt meestal door verschillende 

stopcontacten van CE-type. 

De aggregaten kunnen direct op het verbruikstoestel worden aangesloten (koelkast, vriezer, 
enz.) via stroomstekkers en verlengsnoeren, of kunnen worden aangesloten op het 
verdeelbord van een elektrische installatie in een gebouw op voorwaarde dat de voeding 
van het verdeelnet wordt afgesloten!!! 
Voor verbruikstoestellen die niet tegen spanningsvariaties kunnen (computer), voegt u 
er een regulator tussen. 

Opmerkingen : 

 Bij geval van twijfel over een aansluiting, moet altijd een beroep worden gedaan op een 

elektricien.  

 Het aggregaat stilleggen om het bij te vullen.  

 Het aggregaat op een vlakke en stevige ondergrond plaatsen. 

 Het aggregaat in een goed geventileerde ruimte, zo mogelijk buiten, installeren. 

 Het aantal verbruikstoestellen tot een minimum beperken. 

 Als de verlengsnoeren op een bobijn zijn gedraaid, moet deze volledig worden 

afgewikkeld om te voorkomen dat de draden verwarmen. 

NB: Bij een onderhoud van onze diensten, nooit zelf aansluiten op een installatie. Altijd 
vragen dat deze aansluiting door een beroepselektricien wordt uitgevoerd. 

8.3. Aansluiting van een aggregaat. 

Het is belangrijk dat u een aantal gegevens kent voordat u een aggregaat aansluit. 

 De aard van de stroom (gelijkstroom of wisselstroom). 

 De gebruikte spanning (220 V of 380 V, éénfasig of driefasig). 

 Het gevraagde vermogen. 

 De plaats waar het aggregaat kan worden geïnstalleerd (afstand en vrije lucht). 

 De duur van het gebruik. 

Controleer bij aankomst of de gegevens die zijn doorgegeven kloppen. Het wordt aanbevolen 
het olie- en brandstofpeil te controleren. Voor bepaalde aggregaten is een aarding vereist. 
LET OP: 
Het is van essentieel belang om de neutrale (blauwe) draad te herkennen voor een driefasig 
circuit (380 V). Als de installatie driefasig is, moet de draairichting van de motoren worden 
gecontroleerd. Als deze niet juist is, moeten de twee fasen worden omgekeerd. 
Na een laatste controle van de procedure, kan het aggregaat onbelast in werking worden 
gesteld. Dit betekent dat alle verbruikers zijn uitgeschakeld of niet aangekoppeld. Daarna 
worden de verbruikers één voor één ingeschakeld. Verlaat het aggregaat nooit tijdens de 
werking, controleer regelmatig de lading en de brandstof. 
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Stilleggen van het aggregaat: 
 de verbruikers geleidelijk uitschakelen of ontkoppelen. 
 het aggregaat even zonder lading laten draaien, zodat het kan afkoelen. 
 de motor stopzetten. 
 de geleiders afsluiten. 

8.4. Parallelschakeling van twee aggregaten. 

Hoewel er een procedure bestaat waarmee twee aggregaten parallel kunnen worden 
geschakeld, is het beter om deze procedure niet te gebruiken omdat er geen enkele garantie 
van synchronisatie tussen deze twee aggregaten is. 

9. Afzonderlijke bescherming 

9.1. Afzonderlijke beschermingsmaatregel 

De Ministeriële omzendbrief van 6 december 2000 verplicht dat elk verbruikstoestel door een 
afzonderlijke bescherming wordt beschermd. Daarom is er een bescherming nodig tegen de 
lekstroom door een verbruikstoestel en een bescherming tegen kortsluitingen door een 
verbruikstoestel. 
Dit is ook voorgeschreven in een technische nota. 
Met een persoonlijke bescherming kan een optimale werkveiligheid worden verkregen. Als 
een verbruikstoestel zwak is, stoppen alle andere verbruikstoestellen niet en kan worden 
doorgewerkt met de andere verbruikstoestellen die op het aggregaat zijn aangesloten. 
Het volgende schema toont een algemene bescherming van de verbruikstoestellen: 

Aggregaat S met algemene bescherming van de verbruikstoestellen V met 
isolatiewachter I en differentieel D. 

Als een differentieel of een isolatiewachter bij wijze van algemene bescherming is geplaatst, 
zijn alle verbruikstoestellen buiten gebruik als de differentieel of de isolatiewachter een fout 
detecteert. De algemene bescherming die ter hoogte van het aggregaat is geplaatst geeft 
dus geen enkele afzonderlijke bescherming. Als het verbruikstoestel nog op een ander 
aggregaat is aangesloten, is er eventueel geen enkele bescherming. Dit is echter wel vereist 
door de ministeriële omzendbrief. 
Het volgende schema toont een afzonderlijke bescherming: 

 
Aggregaat S met afzonderlijke bescherming van de verbruikstoestellen 

V met isolatiewachter I en differentieel D. 

Aarding 
D of I 

Aarding 

D of I D of I 
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Als een differentieel of een isolatiewachter op deze manier is geplaatst, wordt slechts een 
verbruikstoestel buiten gebruik gesteld als de differentieel of de isolatiewachter een fout 
detecteert. De afzonderlijke bescherming die ter hoogte van het verbruikstoestel is geplaatst 
geeft dus een afzonderlijke bescherming 
Doordat de verbruikstoestellen soms zijn aangesloten op een ander geaard net en soms op 
een niet-geaard net, geeft dit problemen wat betreft de keuze voor de bescherming tegen 
lekstromen van het aggregaat en het verbruikstoestel; de differentiëlen werken allen op een 
geaard net en niet op een niet-geaard net, de isolatiewachters werken alleen op een net 
zonder aarding en niet op een geaard net. 
De twee kunnen echter op een dergelijke wijze worden gecombineerd dat er altijd een 
bescherming tegen lekstromen is. In het geval van aggregaten, hebben we: 
 een aggregaat van klasse 1 komt overeen met een geaard net en een differentieel moet 

daarom als afzonderlijke bescherming tegen lekstromen worden geïnstalleerd. 
 een aggregaat van klasse II komt overeen met een niet-geaard net en een 

isolatiecontroller moet daarom als afzonderlijke bescherming tegen lekstromen worden 
geïnstalleerd. 

In het geval van een industrieel net, gaat het normaal gesproken om een geaard net, zodat 
een verbruikstoestel dat met een aggregaat van klasse 1 is uitgerust ook wordt beschermd 
op dit net. 
De verbruikstoestellen zijn dus onderling verwisselbaar of het nu gaat om een industrieel net 
of een aggregaat van klasse 1. 
De situatie kan ook nog worden opgedeeld in een geval waarbij een isolatiedefect zich in het 
aggregaat of in het verbruikstoestel voordoet. Dit isolatiedefect kan een gevaar ten gevolge 
hebben. 

9.2. Verbruikstoestel met isolatiedefect. 

Stel dat een isolatiedefect zich voordoet in het verbruikstoestel van klasse 1. Dit kan een 
lekstroom veroorzaken die een gevaar met zich meebrengt voor de persoon die het 
verbruikstoestel hanteert, met een elektrische schok als mogelijk gevolg. Dit wordt 
weergegeven door het volgende schema: 

 
In het geval van een verbruikstoestel van klasse II, brengt een eerste storing geen enkel 
gevaar met zich mee voor de persoon die het verbruikstoestel hanteert. 

De keuze van de soort bescherming hangt af van de klasse van het aggregaat en van de 

klasse van het verbruikstoestel, bijvoorbeeld een verbruikstoestel van klasse 1 aangesloten 

op een aggregaat van klasse 1 wordt beschermd tegen lekstromen door een differentieel. 

De verschillende combinaties aggregaat-verbruikstoestel bieden telkens een gepaste 

bescherming, die in de volgende tabel wordt geanalyseerd: 

 Verbruikstoestel klasse 1 Verbruikstoestel klasse II 

Aggregaat klasse 1 Differentieel Niets 

Aggregaat klasse II Isolatiewachter Niets 

De tabel laat zien dat: 

 Een verbruikstoestel van klasse 1 moet worden uitgerust met een differentieel als het 
wordt aangesloten op een aggregaat van klasse 1 ter bescherming tegen een lekstroom 
in dit verbruikstoestel. 

 Een verbruikstoestel van klasse 1 moet worden uitgerust met een isolatiewachtler als het 
wordt aangesloten op een aggregaat van klasse II ter bescherming tegen een lekstroom 
in dit verbruikstoestel. 

Aarding 
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 Met een verbruikstoestel van klasse II hoeft niets te worden voorzien voor de 
bescherming tegen een lekstroom van een aggregaat. 

Aangezien, in het tweede geval, een eerste storing geen enkel gevaar met zich meebrengt, 
geeft een indicatieve actie van een isolatiewachter voldoende waarschuwing aan de persoon 
die het verbruikstoestel hanteert. 

9.3. Aggregaat met een isolatiedefect. 

Stel dat een isolatiedefect zich voordoet in het aggregaat. Dit kan een lekstroom veroorzaken 
die een gevaar met zich meebrengt voor de persoon die het aggregaat hanteert, met een 
elektrische schok als mogelijk gevolg. Dit wordt weergegeven door het volgende schema: 

 
De beschermingskeuze tegen lekstromen hangt weer af van de klasse van het aggregaat en 
van de klasse van het verbruikstoestel, bijvoorbeeld een aggregaat van klasse 1 aangesloten 
op een verbruikstoestel van klasse 1 wordt beschermd tegen lekstromen door een 
differentieel. De verschillende combinaties aggregaat-verbruikstoestel bieden telkens een 
gepaste bescherming, die in de volgende tabel wordt geanalyseerd: 

 Verbruikstoestel klasse 1 Verbruikstoestel klasse II 

Aggregaat klasse 1 
Aggregaat klasse II 

Differentieel  
Niets 

Isolatiewachter 
Niets 

De tabel laat zien dat: 
 Een verbruikstoestel van klasse 1 moet worden uitgerust met een differentieel als het 

wordt aangesloten op een aggregaat van klasse 1 ter bescherming tegen een lekstroom 
in dit aggregaat. 

 Een verbruikstoestel van klasse II moet worden uitgerust met een isolatiewachter als het 
wordt aangesloten op een aggregaat van klasse 1 ter bescherming tegen een lekstroom 
in dit aggregaat. 

 Met een aggregaat van klasse II hoeft niets te worden voorzien voor de bescherming 
tegen een lekstroom van een verbruikstoestel. 

9.4. Maximale bescherming bij een isolatiedefect van het aggregaat en een 

isolatiedefect van het verbruikstoestel. 

Aangezien de lekstroom zich kan voordoen in het aggregaat of in het verbruikstoestel, geeft 
de volgende tabel de maximale bescherming aan: 

 Verbruikstoestel klasse 1 Verbruikstoestel klasse II 

Aggregaat klasse 1  

Aggregaat klasse II 

Differentieel 

Isolatiewachter 

Isolatiewachter  

Niets 

 Als het verbruikstoestel wordt uitgerust met de twee beschermingen, moet de 
isolatiewachter indicatief zijn om te verzekeren dat, in de combinatie van een aggregaat 
van klasse 1 en een verbruikstoestel van klasse 1, het differentieel zou kunnen reageren 
in het geval zich een lekstroom voordoet. Als deze niet indicatief is, wordt de 
isolatiewachter automatisch afgesloten bij de aarding van een aggregaat van klasse 1 in 
deze combinatie. Dit is een gevolg van het werkingsprincipe van de isolatiewachter en 
niet noodzakelijkerwijs van een lekstroom. 

 De indicatieve werking van de isolatiewachter is niet gevaarlijk bij een eerste defect voor 
een verbruikstoestel van klasse II, omdat er geen verbinding is met de aarde en er niet 
werkelijk een lekstroom circuleert. Het isolatiedefect is slechts gedetecteerd. De persoon 
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die het verbruikstoestel hanteert is echter wel gewaarschuwd en moet dit defect tijdens 
de inspectie verhelpen, want er is geen lekstroom. Op dit moment kan zonder gevaar 
doorgewerkt worden. Als echter een tweede isolatiedefect optreedt, is er een risico op 
gevaar tijdens gebruik en de persoon die de verbruikstoestellen hanteert moet ingrijpen 
door ze af te sluiten. 

 

 

 

 

In het geval van twee isolatiedefecten is er nog het risico op kortsluiting als de 
verbruikstoestellen met elkaar in contact komen, bijvoorbeeld als de persoon die de 
verbruikstoestellen hanteert ze met elkaar in verbinding brengt door ze aan te raken. Het is 
dan mogelijk dat het elektronische circuit sluit, waardoor de twee fasen met elkaar zijn 
verbonden. Dit leidt tot een kortsluiting. De aanwezigheid van zekeringen op het aggregaat 
verzekert nog de nodige bescherming tegen een eventuele kortsluiting. 
De differentieel onderbreekt de stroom alleen bij de combinatie aggregaat van klasse 1 en 
verbruikstoestel van klasse 1. In alle andere gevallen is de aanwezigheid ervan onbelangrijk. 

9.5. Conclusie. 

Door een verbruikstoestel van klasse 1 tegelijkertijd uit te rusten met een differentieel en een 
isolatiewachter, is een afzonderlijke bescherming tegen lekstromen mogelijk met een 
maximale werkveiligheid in deze configuratie. Naargelang de combinatie aggregaat-
verbruikstoestel, werkt de isolatiewachter indicatief bij een eerste defect of onderbreekt de 
differentieel de stroom bij een eerste defect. In beide gevallen is er echter een maximale 
werkveiligheid. 
Als zich een defect voordoet in een aggregaat, moet dit nooit worden uitgeschakeld. Als het 
aggregaat wordt aangeraakt, kan het eventueel nog een lekstroom circuleren. Het feit dat 
zich een lekstroom voordoet wordt evenwel goed gedetecteerd door de bescherming die op 
de verbruikstoestellen is geplaatst. Als uit onderzoek blijkt dat deze niet defect zijn, richt men 
zich op het aggregaat. 
Merk op dat bij de combinatie aggregaat van klasse II en verbruikstoestel van klasse II geen 
bijkomende bescherming nodig is tegen lekstromen. Het nadeel van de configuratie 
differentieel-isolatiewachter is dat een van de twee altijd overbodig is in het circuit. Dit is 
omdat u nooit van te voren kunt weten welke combinatie van klasse aggregaat en 
verbruikstoestel zich zal voordoen. Stel dat we dit wel zouden weten, dan zouden we dit 
nadeel kunnen oplossen. We moeten dan natuurlijk altijd nog voor een goede bescherming 
zorgen, maar door een specifiek verbruikstoestel toe te kennen aan een precies aggregaat, 
is dat echter mogelijk. Deze manier van werken vereist een grondigere productieplanning 
van het materiaal, zodat de goede bescherming altijd aanwezig is voor een bepaalde 
combinatie aggregaat-verbruikstoestel. 

Verbruikstoestel met isolatiedefect 

 Verbruikstoestel 
klasse 1 

Verbruikstoestel 
klasse 2 

Aggregaat klasse 1 Differentieel Niets 

Aggregaat klasse 2 Isolatiewachter Niets  

Aggregaat met een isolatiedefect 

 Verbruikstoestel 
klasse 1 

Verbruikstoestel 
klasse 2 
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Aggregaat klasse 1 Differentieel Isolatiewachter 

Aggregaat klasse 2 Niets Niets  

Aggregaat en verbruikstoestel met een isolatiedefect 

 Verbruikstoestel 
klasse 1 

Verbruikstoestel 
klasse 2 

Aggregaat klasse 1 Differentieel Isolatiewachter 

Aggregaat klasse 2 Isolatiewachter Niets 

Ofwel een geaard net  differentieel   
Ofwel een niet-geaard net  Isolatiewachter 

 
Aggregaat klasse 1  komt overeen met een geaard net  differentieel 

Aggregaat klasse 2  komt overeen met een niet-geaard net  Isolatiewachter 
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INLEIDING 

De alternatorunit is uitgerust met twee zware dompelpompen en kan gebruikt worden met deze 
pompen of ook als stroomgroep 130 KVA. 
De dompelpompen zijn debietpompen en worden gebruikt voor het verpompen van grote 
hoeveelheden water bij overstromingen of als “aanjager”. 

A. GEBRUIK MET DOMPELPOMPEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Karakteristieken materieel 

De alternatorunit is uitgerust met een hydraulische kraan en met 2 elektrische dompelpompen 
Dompelpompen  : 12.000 liter/min à 3 bar. 
Het gewicht van de dompelpompen is 285 kg per pomp 
 kraan : Uitgerust met een windas met een capaciteit van 900 kg. 
Dit houdt in dat bij gebruik van de 2 dompelpompen de diepte van het wateroppervlak zich op max. 
3 meter mag bevinden ! 
Bij gebruik van één dompelpomp op max. 9 meter ! 
Opgelet : 
Indien het hoogteverschil tussen het wateroppervlak en de kade groter is, dan kan men de dompelpompen 
niet meer ophalen met de kraan op de alternatorunit en is de stabiliteit niet meer verzekerd !!! 
Een gevulde aanzuigslang van diameter 200 weegt +/- 47kg /meter. 

2. Bij vertrek 

Personeel :  voor de opstelling/opbreken zijn 3 agenten (A1 -> A3) nodig , 
  in gebruik 2 agenten.(A1 en A2) 
 
Materieel :  containervoertuig + alternatorunit 130 kVA (inclusief 4 slangen diam.200) 

Slangenwagen ( met overgangsstuk 200->150) : indien verder dan 40m 
 

Nodige opstelruimte : 5m breedte (afstempelbreedte van de steunvijzels is 4,53 meter) 
   6m lengte.( bij op- en afzetten + 8 à 9 m voor containervoertuig). 
Persoonlijke beschermmiddelen personeel  : basis interventiekledij + helm + 
werkhandschoenen.  
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3. Aankomst ter plaatse  

3.1. Bepalen van opstelplaats 

* Max. hellingsniveau terrein = 15% (anders treedt beveiliging olieniveau motor in werking). 
* Tevens moet de positie van de kraan zo dicht mogelijk bij het te verpompen water zijn. 
De ideale plaatsing is deze met de achterzijde van de container naar het water. Bij deze opstelling 
is de afstand tussen de kraan en het water het kleinst.  
Opmerking: De kraan mag enkel gebruikt worden wanneer de alternatorunit op de grond staat. 
Nooit de kraan gebruiken wanneer de container op het containervoertuig staat! 
 
* Nodige opstelruimte: 5m breedte (afstempelbreedte van de steunvijzels is 4,53 meter) 
   6m lengte.( bij op- en afzetten + 8 à 9 m voor containervoertuig). 

3.2. Opstarten alternatorunit. 

Nadat de alternatorunit op de grond staat begint A1 met het opstarten van de alternator en het 
openplooien van de kraan. 
A1 voert achtereenvolgend volgende handelingen en controles: 

 Controle van :  
o oliepeil , koelwater in radiator, brandstofpeil ( min. 1/4) 
o batterijsleutel aan zetten. 
o Contactsleutel in stand START draaien tot wanneer de motor aanslaat. 

 Controle van meetapparatuur: 
o min. oliedruk 2 bar 
o frequentie : ong. 50 Hz. 
o voltmeter +/- 400V of 230 V. 
o koelwater temp. ( max. 93° C) 

 Drukknop " KONTAKTOR AAN " indrukken 

 lamp " KONTAKTOR AAN" brandt 

 controlelamp laden batterij brandt 

 spanning komt aan de verbruiker. 
 
A2 en A3 doen ondertussen de voorbereidende werkzaamheden voor het aansluiten van de 
dompelpompen d.w.z. : 

 Vrijmaken van de elektriciteitskabels uit de bakken en controle op eventuele beschadigingen.

 Aansluiten van de aarding met behulp van de aardingspiket.

 Uitleggen en aankoppelen van de eerste slangen langs de kade.

 Klaarleggen touwen enz..
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3.3.Opstarten + bediening kraan. 

 Draaiknop voeding laadkraan 24 volt opzetten. 

 Drukknop hydraulische pomp kraan " IN DIENST" indrukken. 

 Controle van oliepeil hydraulische olie in tank.

 Controle van laadkraan op eventuele olielekken en of noodstop niet is ingeduwd.

 Volledig uitschuiven van de stabilisatiekokers. 

 Plaatsen van de afstempelplaten onder de steunvijzels bij 
niet stabiele ondergrond. 

 Openen van de handbediende terugslagklep op de eerste 
steunvijzel. 

 Activeer de bedieningshendel" dalen steunvijzels" 

 Terug sluiten van de handbediende terugslagklep op de 
steunvijzel. 

 Laat op dezelfde manier de tweede steunvijzel zakken. 

 Tracht in het mate van het mogelijke de laadkraan 
horizontaal te plaatsen 

 Nu kan de kraan opengeplooid worden. 

 Activeer de bedieningshendel " inplooien knikarm " om deze uit zijn vergrendeling los te maken. 

 Activeer daarna de bedieningshendel " uitplooien hoofdarm" 

 En vervolgens de bedieningshendel " afrollen trekkabel" om de trekkabel af te rollen 

 maak lasthaak los. 

 Sluit de elektrische stekker aan voor de werking van de eindeloop schakelaars van de windas 

 De kraan is nu klaar voor gebruik. 

3.4.Te water laten van de dompelpompen 

 De kraanbediener (A1) schuift de kraanarm uit tot boven het hefjuk. Het hefjuk is voorzien voor het 
opnemen van de 2 dompelpompen en heeft een capaciteit van 1000 kg. Indien er met één pomp 
gewerkt wordt, dan dient men de 2 middelste openingen in het hefjuk te gebruiken voor het 
bevestigen van de kettingen. 

 Positioneer de laadkraan zodanig dat de lasthaak van de windas boven het hefjuk komt te liggen. 

 Ontsluit de lagering van het hefjuk en verbindt de lasthaak van de windas met de opneembeugel van 
het hefjuk. 

 Rol de trekkabel op en positioneer het hefjuk boven de dompelpompen. 

 Activeer het oprollen van de windas en hef langzaam de 2 dompelpompen uit de pompstoelen 

 Plaats nu de dompelpompen op de kade in de nabijheid van de klaargelegde slangen. 

 De pompen gelijkmatig horizontaal laten zakken ( plat leggen) door manipulatie met de kraan. De 
kabel van de windas zo kort mogelijk houden. A2 en A3 kunnen hierbij helpen. 

 Aansluiten van de slangen. Naargelang van de situatie ter plaatse bevestigt men één of twee 
verstevigde persslangen per pomp. Dit is afhankelijk van de opvoerhoogte van het te verpompen 
water.Aan de laatste koppeling van de aanzuigslang een touw bevestigen. 

 Eventueel kan men rechtstreeks op de dompelpompen de persslangen bevestigen. Dit is eveneens 
afhankelijk van de situatie ter plaatse. 

 Indien men rechtstreeks met de persslangen werkt, dan is het niet nodig om de dompelpompen plat 
te leggen voor het aankoppelen van de slangen. 

 Aan het juk kan eveneens een touw bevestigd worden. 

 De pompen kunnen nu te water gelaten worden. Bij het manipuleren van de pompen steeds zorgen 
voor een goede geleiding van de elektrische kabels en de slangen. Tevens er voor zorgen dat de 
elektrische kabels steeds buiten het bereik van de slangen blijven. 

 Na het te water laten van de pompen, ervoor zorgen dat de slangen evenwijdig en rechtlijnig naast 
elkaar liggen. 

 De elektrische kabels zodanig geleiden dat ze niet kunnen verstrikt raken in de slangen. 

 De slangen zodanig opspannen dat men de koppeling van de laatste verstevigde persslangen op de 
oever of aan de container kan vastmaken zodat de slangen niet in het water getrokken kunnen 
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worden. 

 Aanpassingen «  vastmaken persslangen «  

 De hydraulische pomp van de kraan mag uitgeschakeld worden.(om oververhitting te voorkomen) 

 
Teneinde beschadigingen aan de slangen en koppelingen te vermijden, dient men steeds de 
laatste persslang goed vast te maken. 
Hiervoor is een speciale bevestigingsbeugel voorzien met bijhorende bevestigingspinnen.  Indien 
deze bevestigingsbeugel niet kan gebruikt worden moet men een andere oplossing bedenken om 
deze laatste persslangen stevig vast te maken. 
In geen enkel geval mogen er persslangen op de oever of in het water liggen te slingeren !!! 

3.5.Opstarten van de dompelpompen. 

 Nadat de pompen op hun goede positie liggen in het 
water, kunnen ze elektrisch aangesloten worden. 

 Eerst vergewissen dat de stopcontacten 
spanningsloos zijn.

 Inpluggen en vergrendelen van de stekkers in de 
stopcontacten.

 Per pomp is één 5-polig stopcontact en één 4-polig 
stopcontact voorzien.

 Schakelaar “draaiveld pompen” controleren. Deze 
dient op stand 2 te staan (rode markering).

 De pompen steeds één per één opstarten met een 
minimum tussentijd van 30 seconden. 

 De pompen opstarten op stand 1 van de keuzeschakelaar om de slangen te vullen en 
daarna schakelaar op stand 2 zetten.(eerst worden de slangen gevuld met water door de pompen omgekeerd 

te laten draaien, daarna goede draairichting om met volle kracht te pompen) 
 Na het opstarten van de eerste pomp de slangen nazien en eventueel beter leggen. 

 Vervolgens de 2° pomp opstarten en eveneens controleren. 

3.6.Tijdens de werking. 

 Regelmatig controleren op goede werking van de pompen (verstoppingen, lekken in slangen, diepte 
van de pompen onder het wateroppervlak, knikken in slangen, enz…) 

 Regelmatige controle van de meetapparatuur op de alternator ( oliedruk, temperatuur, brandstof, 
frequentie en voltmeter ) 
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4. Opbreken materieel 

 Stil leggen pompen. 

 Uittrekken van de stekkers van de elektrische kabels. 

 Hydraulische pomp inschakelen. 

 Loskoppelen van de koppelingen van de persslangen en zoveel mogelijk water uit de slangen laten 
lopen. 

 Vervolgens de pompen net boven het wateroppervlak brengen zodat het water volledig uit de 
pompen en de slangen kan lopen. Dit kan het best gebeuren door de hoofdarm van de kraan naar 
omhoog te brengen. 

 Wanneer de pompen zijn leeggelopen dan kan men deze normaal gezien verder met de lier 
opheffen. 

 Opletten dat men niet aan de elektrische kabels of op de slangen trekt, maar men dient deze mee te 
geleiden met beweging van de pompen. 

 Eens de pompen op de kade staan, laat men deze terug kantelen om de verstevigde persslangen 
gemakkelijk te kunnen loskoppelen. Hierbij opletten dat de pompen niet op de elektrische kabels 
gezet worden. 

 Alvorens men de pompen opbergt in de pompstoelen, dient men de pomp en de kabels te 
controleren op beschadigingen. Eventueel ter plaatse de pomp en de kabels reinigen. 

 Nadien rolt men de kabels op in de daartoe dienende bakken. De stekkers dienen aan de bovenzijde 
te liggen. 

 Terug plaatsen van het hefjuk op de daartoe voorziene plaats. 

 Opbergen van de kraan in omgekeerde volgorde van opstellen 
 

5. Nazorg in de eenheid 

 Opvullen van alle brandstoftanks 

 Reinigen van de gebruikte slangen 

 Reinigen van alle gebruikte materieel 

 Controle en testen van werking materieel. Bij defecten een herstellingsbon opmaken en bezorgen 
aan de verantwoordelijke onderhoud. 

 Opmaken inventaris van materieel 
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B. GEBRUIK ALS STROOMAGGREGAAT 

1. Karakteristieken materieel 

De alternatorunits 130 KVA kunnen ingezet worden voor het leveren van stroom indien de 
gebruiker beschikt over de nodige aansluitkabels. 
Hiervoor is de alternatorunit uitgerust met de volgende stekkers : CEE NORM ! 

A) 400 Volt :  
 X3    125 A 3P + N + T 
     Nodige sectie verlengkabel =  5 x 35 mm² 
 X4    63 A  3P + N +T 
     Nodige sectie verlengkabel =  5 x 16 mm² 
 X5-X6  32 A  3P + N + T 
 X7-X8   Nodige sectie verlengkabel = 5 x 6 mm² 
B) 230 Volt :   
 X40-X50 32A  3P + T 
     Nodige sectie verlengkabel = 4 x 6 mm² 
 X9-X10 16A  2P + T 
 X11-X12   Nodige sectie verlengkabel = 3 x 2,5 mm² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bij vertrek : 

Personeel :  voor de opstelling/opbreken zijn 2 agenten (A1 en A2) nodig , 
  in gebruik 1 agent.(A1) 
 
Materieel :  containervoertuig + alternatorunit 130 Kva 
 
Persoonlijke beschermmiddelen : basis interventiekledij  
 
Nodige opstelruimte : 3m breedte 
    6m lengte.( bij op- en afzetten + 8 à 9 m voor containervoertuig). 
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3. Opstelling materieel 

3.1. Opstarten alternatorunit. 

Nadat de alternatorunit op de grond staat begint A1 met het opstarten van de alternator. 
A1 voert achtereenvolgend volgende handelingen en controles: 

 Controle van :  
o oliepeil , koelwater in radiator, brandstofpeil ( min. 1/4) 
o batterijsleutel aanzetten. 
o Contactsleutel in stand START draaien tot wanneer de motor aanslaat. 

 Controle van meetapparatuur: 
o min. oliedruk 2 bar 
o frequentie : ong. 50 Hz  
o voltmeter +/- 400V of 230 V. 
o koelwater temp. ( max. 93° C) 

 na aansluiten “verbruikers” : 
o Drukknop " KONTAKTOR AAN " indrukken 
o lamp " KONTAKTOR AAN" brandt 
o controlelamp laden batterij brandt. 
o spanning komt aan de verbruiker. 

 
A2 doet ondertussen de voorbereidende werkzaamheden voor het aansluiten van het 
stroomaggregaat : 
 Aansluiten van de aarding met behulp van de aardingspiket.

 Aansluiten van “verbruikers”
 

Na de aansluiting aan andere installaties dient men steeds de juiste draaizin te controleren. 
 
Indien de fase omschakelaar moet gebruikt worden, zal men zeker de schakelaar +/- 30 sec. op 
stand 0 laten staan, alvorens men overschakelt naar de andere stand. ( De wachttijd is nodig om 
de motoren die andersom draaiden de tijd te laten tot rust te komen vooraleer ze terug aan te 
zetten.) 

3.2.Tijdens de werking. 

 Regelmatige controle van de meetapparatuur op de alternator ( oliedruk, temperatuur, brandstof, 
frequentie en voltmeter ) 
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4. Einde werkzaamheden. 

 Stil leggen alternator. 

 Uittrekken van de stekkers van de elektrische kabels. 

 Opbergen van alle kabels 
 

5. Nazorg in de eenheid 

 Opvullen van alle brandstoftanks 

 Reinigen van alle gebruikte materieel 

 Controle en testen van werking materieel. Bij defecten een herstellingsbon opmaken en bezorgen 
aan de verantwoordelijke onderhoud. 

 Opmaken inventaris van materieel 
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SLIJKPOMP SPB 5000 
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Doel: Pompinstallatie voor water en eventueel slibwater (slijk) met lage druk 
Gebruik: Bemalings- of watervoedingswerkzaamheden met een debiet van ± 5000l bij lage druk 

(bv. overstromingen) 

A. GEBRUIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Karakteristieken materieel 

A. Pomp: 

 Beschrijving: Centrifugaalpomp gekoppeld met een vacuümpomp (membraan) 

 Starten: Elektrisch (batterij 12 volt) 

 Minimumtoerental: 1300 tpm 

 Max. omgevingstemperatuur: 40° C 

 Tank: 360 liter (diesel) 

 Autonomie: 30 uren 

  Maximaal debiet op de twee persmonden:  
 

Debiet (l/min) Opvoerhoogte (m) Aanzuighoogte 
(m) 

Toer motor 
(tr/min) 

5.000  15  3 1825 

2.500 15 6 1825 

3.000 18 3 1825 

 

 Centrifugaalpomp:  Automatisch aanslaan (droog)  
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                                              Aanslaan door vacuümpomp 
                                              Tijd om aan te slaan +/- 1 minuut 
 

B. Aanhangwagen: 

 M.T.M.: 2920 kg  

2. Bij vertrek 

Personeel:  - Vervoer: 4 personen waarvan een chauffeur slangenwagen 
- Opstellen: 3 personen 
- Gebruik: 1 persoon 

  
Materieel:  - Trekvoertuig, voorzien van een trekhaak                                                                                                

   type « Rockinger ». 
- Vergezeld van een haspelcontainer (persslangen  
  ø150 mm). 

 
Nodige montageruimte: Minimum 4,5m x 10m (Aanhangwagen +    voertuig) 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen: interventiekledij, helm & werkhandschoenen, waadbroek, 
reddingsvest 

3. Aankomst ter plaatse  

3.1. Bepalen van de opstelplaats 

De ligging moet stabiel en vlak zijn, des te meer daar er een mogelijkheid is om de pomp los te 
maken van het chassis van de aanhangwagen. 

3.2. Opstellen van de installatie  

 De zuigslangen installeren vanaf het pomplichaam 

 De zuigzeef plaatsen (verplicht). 

 Een koord vastmaken over de lengte van de slangen tot aan de zuigkorf. 

 Te water laten (bescherming van de koppelingen). 

 Het benodigde aantal persslangen plaatsen. 

 Controleren of de aanhangwagen vaststaat (handrem + wielblok + stabilisatoren + 
jockeywiel). 

 
 
Opmerking: Indien nodig, is het mogelijk om water toe te voegen via de koppeling Ф45 DSP in het 

bovenste gedeelte van de vlotterkamer, teneinde het slijk in het pomplichaam en de 
persmonden te verdunnen. 

 

Haak van type Rockinger 
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3.3. Opstarten: 

 
1. De ledigingsklep afsluiten die zich onder het pomplichaam bevindt. 
2. De ledigingsklep afsluiten die zich onder de lagerkooi bevindt. 
3. De spoelkraan van de vlotterkamer afsluiten. 
4. De stroomonderbreker uitschakelen. 
5. De gashendel op ‘’start’’ zetten. 
6. De « startknop » ingedrukt houden en ondertussen de sleutel omdraaien. 
7. De twee kleppen van de vacuümpomp sluiten. 

 

 

 

3.4. Controle: 

 Regeling van het toerenaantal > 1300 tpm. 

 De goede werking van de pompen (obstructie, ongeschondenheid van de slangen, 
onderdompeling van de zuigkorf) regelmatig controleren. 

 Het brandstofniveau controleren. 

2 

4 

3 

5 6 

1 
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 Tijdens de werking controleren dat er geen vloeistof wegloopt door de uitlaatpijp van de 
vacuümpomp. In dat geval: onmiddellijk stoppen. 

 

4. Stoppen 

 
1. Het toerental tot het minimum verminderen. 
2. Het contact verbreken met de contactsleutel (belangrijk voor de generator) 
3. De stroomonderbreker inschakelen. 
4. De ledigingskleppen  onder het pomplichaam openen. 
5. De zuig- en persslangen loskoppelen. 

5. Nazorg in de eenheid 

 

 De controledeksels aan de zuig- en perskant openen en indien nodig de pomp schoonmaken. 

 De brandstoftank vullen. 

 Controleren van: - het motoroliepeil (zichtbaar met de peilstok). 
                 - het oliepeil van de lagerkooi (zichtbaar via het kijkgat). 
                 - het oliepeil van de vulkooi (zichtbaar via het kijkgat). 
 
Aanzuigslangen en persslangen reinigen. 
 

   
 
 
Maandelijks: 

 De druk van de banden van de aanhangwagen controleren (4 bar). 

 De motor starten en 2 à 3 minuten stationair laten draaien. 

 De batterij 24 uren opladen. 
 
Semestrieel: 

 De olie en de filters vervangen volgens de voorschriften van de fabrikant. 
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OPERATIONELE PROCEDURE 
 

 
 

 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 

 

GENERATOREN < 10 KVA 
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INLEIDING 

De generatoren dienen voor de productie van elektriciteit in de niet door de traditionele 
elektriciteitsnetten bediende zones of wanneer deze defect of beschadigd zijn. Naargelang het 
geval, worden ze ofwel naar de gebruiksplaats gebracht op aanvraag, ofwel maken ze integraal 
deel uit van een container (bv. vervuiling, berging, …). Hun vermogen varieert, voor de 
generatoren in dit hoofdstuk, van 3 tot 10 kVA. 

A. GEBRUIK 

 

1. Kenmerken van het materieel 

 De door de Civiele Bescherming gebruikte generatoren zijn voorzien van: 
- stopcontacten (Europees type) 220 V – blauw - driepolig      
- stopcontact (Europees type) 380 V – rood - vijfpolig 

           - stopcontact12 V (in het geval van de generator 5,3 Kva) 
 
Het nominaal vermogen van de apparaten die aangesloten kunnen worden op de 

generatoren wordt zo berekend dat het totale toegelaten vermogen van de generator nooit 
overschreden wordt.  
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          P                =             U                x              I   
Vermogen (in Watt) = Spanning (in Volt) x Stroomsterkte (in Ampère) 
 
VB. 2200 W                 =       220 V      x            10 A 

 

2. Bij het vertrek 

Personeel: voor het vervoer van de generator: min. 2 personen (generatoren tot 50 Kg) 
        : min. 4 personen (zwaardere generatoren) 
  voor het gebruik: 1 persoon 
 
Materieel: brandstof (normale benzine 95 oct.) en carterolie voor de motoren 4 T mono, adapters 
voor de stopcontacten CEE + kleine werktuigen (bougiesleutel) 
 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen: basisinterventiekledij 
 

3. Bij aankomst ter plaatse 

3.1. Aanduiding van de montageplaats 

Andere prioritaire punten:  
1.  steeds in open lucht werken of, wanneer dit onmogelijk is, in een voldoende verluchte 

ruimte omwille van de uitlaatgassen. 
2. een vrije ruimte laten rond de uitlaat om elk risico op brand te voorkomen 

(brandstofreserve, struikgewas, …) 
Bij aankomst ter plaatse is het essentieel om bepaalde gegevens te kennen vooraleer over te gaan 
tot het aansluiten van een generator: 
- aard van de stroom: wisselstroom of gelijkstroom (12 V DC) 
- bedrijfsspanning: 220 v mono of 380 v driefasig  
- gevraagd vermogen 
- plaats waar de generator geplaatst moet worden (afstand en open lucht) 
- gebruiksduur 
Nooit aansluiten op een thuisnetwerk zonder zeker te zijn dat dit geïsoleerd is van het 
elektriciteitsnet (distributienet) 

3.2. Montage  

Eens de generator geplaatst is, de aarding installeren in functie van het type generator. Enkel de 
generatoren van klasse 1 zonder isolatiebewaking moeten verplicht geaard worden. De 
generatoren van klasse 2 en de generatoren van klasse 1 met isolatiebewaking mogen niet geaard 
worden (luchtnet). Aarding is zelfs gevaarlijk. 
  

Het olie- en brandstofpeil controleren en stroomkabels leggen die de generator verbinden met de 
apparaten zonder deze apparaten te starten. Opgelet, het is belangrijk om de op een haspel 
opgerolde elektrische verlengstukken af te rollen om oververhitting te vermijden.  
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De benzinekraan openen, de startknop in positie « ON » zetten, de chokehendel ("starthendel") 
volledig naar voor trekken en de motor starten met het snoer of met de elektrische starter. Zodra 
de motor draait, de chokehendel geleidelijk terugduwen en, eens de motor gestabiliseerd is, de 
apparaten geleidelijk aansluiten op de voeding. Vermijden om de motor van de generator te 
laten draaien zonder lading. 
 
Er wordt gevraagd om de generator nooit alleen te laten als deze in werking is en om de ladingen 
en de brandstof in het oog te houden. De generator uitschakelen om deze bij de vullen. 
 
 
Opmerking: Elektrische apparaten 
 

De elektrische apparaten moeten eveneens voorzien zijn van dubbele isolatie (symbool: . 
Deze dubbele isolatie laat toe om voldoende bescherming te hebben tegen indirect contact. Zijn 
onder meer voorzien van dubbele isolatie: handmatige apparaten: boor- en slijpmachines, …  
 

4. Demontage van het materieel  

 Op het einde van de werkzaamheden, de ladingen geleidelijk afsluiten en de generator enkele tellen 
stationair laten werken om deze te laten afkoelen. De startknop in positie « OFF » zetten, de geleiders 
uitschakelen. De generator pas in het voertuig plaatsen wanneer deze afgekoeld is. 

5. Onderhoud in de eenheid 

 Bij de terugkeer, als dit niet gebeurd is ter plaatse, de olie en brandstof bijvullen en de 
werkduur noteren in de documenten ad hoc: het onderhoud van de generator hangt af van het type 
generator (zie voorschriften van de fabrikant). De algemene staat van de elektrische kabels 
controleren en vervangen indien nodig. 

6. Pannes en oplossingen 

 
Als de motor niet start: 

- het brandstofpeil controleren 
- controleren of de voedingskraan openstaat 
- de staat van de bougie controleren 

Als de motor stilvalt: 
- het brandstofpeil controleren  
- controleren of de starter terug op zijn plaats gezet is 
- controleren of de knop « OFF » niet per ongeluk werd ingeduwd 
- de kwaliteit van de benzine controleren 
- controleren of de lading het vermogen van de generator niet overschrijdt  De motor valt 

niet stil, de stroomonderbrekers vermijden overbelasting. 
- Controleren of er geen kortsluiting is in de aangesloten apparaten (of installaties) 
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MOTORPOMP GROOT DEBIET (MPGD) 
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De MPGD wordt o.a. ingezet als: 
 Heeft een vermogen van 10.000l/min bij 10 bar druk.  
 Deze pomp kan water over een afstand verpompen van ±1000m 
 Wordt gebruikt in relais – ideaal als aanjager in versterking van de alternatorunit 

Deze pomp wordt voornamelijk gebruikt als drukpomp om water te leveren aan de brandweer. 

A. Gebruik van de MPGD  

 

1. Karakteristieken materieel 

 Centrifugaalpomp: 10.000l/min aan 10 bar 
 Ontluchting gebeurt door 2 plunjerpompen 
 Deze pomp kan met persslangen, water leveren over een afstand van 1000 m zonder 

tussenschakeling van een bijkomende aanjaagpomp.  
 Ze kan ook gebruikt worden als aanjager in relaisverband. 

2. Bij vertrek 

Personeel: bij opstelling/opbreken: 3 agenten om de opstelling te doen 
          bij gebruik: 2 agenten  
 
Materieel: MPGD, containervoertuig 
                  slangenwagen 
 
Nodige opstelruimte: is afhankelijk van de opstelwijze 
 4m x 22m met containervoertuig of 4m op 8m zonder containervoertuig  
 
Persoonlijke bescherming personeel: standaardinterventiekledij of brandweerkledij, 
gehoorbescherming, reddingsvest bij risico op gladheid 
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3. Aankomst ter plaatse  

3.1. bepalen van opstelplaats 

Afhankelijk van de plaats die er is om de container af te zetten, zal de chauffeur onder begeleiding 
de zware pomp met de achterzijde naar het water plaatsen of evenwijdig met het water plaatsen. 
 
De ideale plaatsing is deze met de achterzijde naar het water en men moet er dus naar streven om 

de pomp zoveel mogelijk zo te plaatsen. 

 

3.2. Opstellingswijzen 

3.2.1. Evenwijdige opstelling 

In dit geval moet men er wel rekening mee houden voldoende plaats te laten tussen de oever en 
de containerpomp om slangen aan te koppelen en eventueel de rolluiken te bedienen aan de 
zijkant (gerief uitnemen of terugplaatsen).  
Bij een evenwijdige opstelling verliest men zeker al twee lengten aanzuigslang per inlaat om de 
afstand te overbruggen tussen pomp en oever. Deze bocht heeft ook een negatieve weerslag op 
de aanzuigtijd en het aanzuigdebiet.  
Aangezien er slechts één uitgang is langs weerszijden van dezelfde diameter, zal men in de 
praktijk genoodzaakt zijn ook langs de waterkant een slang te leggen hetgeen betekent dat men 2 
à 3m afstand moet bewaren tussen de waterkant en de pomp. 
 
                

 
 
Opmerking: Iedere aanzuigleiding moet voorzien zijn van slijkzeef en slijkmand en beveiligd 
worden met twee koorden: één om de leiding in en uit het water te halen 
      en één om de zuigklep te openen. 
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3.2.2. Dwarsopstelling 

            
 
Indien de achterzijde naar het water staat, moet er eveneens voldoende plaats aanwezig zijn 
tussen de pomp en de oever, zodat de pompbediener zonder gevaar controle kan uitoefenen op 
de werking van de pomp. 
Om de container af te zetten, heeft de combinatie een plaats nodig van +/- 22 m wanneer de pomp 
op 3m van de waterkant wordt afgezet. In dat geval heeft de ploeg voldoende ruimte om de 
aanzuigslangen te monteren, aan te sluiten en ze te water te laten. 
 
Opmerking: Iedere aanzuigleiding moet voorzien zijn van slijkzeef en slijkmand en beveiligd 
worden met twee koorden: één om de leiding in en uit het water te halen       
en één om de zuigklep te openen 
 
Eventueel kan het voertuig de container dan nog een meter achteruit duwen, op voorwaarde dat 
de aanzuigleiding door de agenten wordt van de grond gehouden om te beletten dat de 
koppelingen beschadigd worden door het schuren over een eventuele betonboord. 
Zonder containervoertuig neemt deze opstelling van de pomp min. 8 m in beslag. 

 
3.3. Opstelling van de pomp 
Afhankelijk van de plaats die er is om de container af te zetten, zal de chauffeur de zware pomp 
met de achterzijde naar het water plaatsen of evenwijdig met het water plaatsen. 
 
De ideale plaatsing is deze met de achterzijde naar het water en men moet er dus naar streven om 
de pomp zoveel mogelijk zo te plaatsen. 
 
De pompbediener controleert:  

 het oliepeil (rechts van de container), dat steeds tussen onderste en bovenste 
markering moet staan. Er moet voldoende tijd zijn tussen het starten van de pomp 
en het afzetten om de olie de gelegenheid te laten zich te nivelleren in de motor 

 het koelvloeistofniveau bovenop de container 
 indicator van de luchtfilter in motorcompartiment 

 

3.4. In werking stellen van de pomp 

 
Te respecteren volgorde ( bedieningsbord links achteraan ) 
 



           Algemene Directie Civiele Veiligheid  
Directie van de operaties 

 

    Pagina 6 van 8 

OPERATIONELE PROCEDURE 

 
 

 hoofdschakelaar opzetten (deze schakelaar heeft de functie van batterijsleutel) 
 twee controlelampen van oliedruk en batterij lichten op 
 controle:  

 oliepeil van beide ontluchtingspompen (type plunjerpompen). Het oliepeil moet 
tussen min. en max. staan. 

 het koelvloeistofniveau bovenop de container 
 indicator van de luchtfilter in motorcompartiment 

 
 motorbewaking op stand 1 zetten (tenminste controleren dat deze opstaat ) 
 de 2 kranen op het pomplichaam dichtdraaien 
 motor starten ( groene knop ) en handgas bijregelen (enkel in de winter indien nodig) tot een 

vlot toerental. De motor vervolgens 2 à 3 min. laten warmdraaien op stationair toerental. 
 aanzuigkranen openen. 
 ontluchtingspompen aanzetten (geel licht flikkert op en dooft nadat de pomp is aangezogen 

tot een druk tussen 1 à 1.5 bar) bij max.1500 tr/min. Indien het gele controlelampje dooft, 
betekent dit dat de ontluchtingspompen niet meer meedraaien, alhoewel de bedieningsknop 
nog op stand 1 staat. 

 De 2 kranen op het pomplichaam terug opendraaien 
 vervolgens de bedieningsknop van ontluchtingspompen op stand 0 stellen = 

plunjerpompen worden uitgeschakeld en het toerental opdrijven naargelang de vereisten. 
 

Vooral bij overstromingspompwerken waarbij de crepinne (slijkzeef) zich kan vastzuigen of 
verstopt geraakt of het waterpeil fel zakt, is het aangeraden de bedieningsknop uit te schakelen om 
beschadiging te voorkomen. Als er geen wateropzuig is omdat de crepinne verstopt is, zal er ook 
geen water worden opgezogen door de ontluchtingspompen aan te zetten. 
 
Bij een relaisopstelling mag de bedieningsknop blijven opstaan omdat er hier een constante  
doorvoer is van water. 
 

 bij 1.5 à 2 bar de persuitlaten langzaam opendraaien en eventueel het toerental opdrijven. 
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4. Opbreken materieel 

Te respecteren volgorde 
 motor en pomp uitschakelen door de rode stop-motorknop in te duwen  
 hoofdschakelaar afzetten 
 aanzuigkranen sluiten 
 perskranen sluiten 
 opstelling opbreken op de gebruikelijke manier: 

o Aanzuigleiding boven het waterpeil brengen en aanzuigklep optrekken om het water 
uit de pomp en de aanzuigleiding te laten. 

o Persslangen afkoppelen en laten uitlekken.  
o In geen geval mag de container naar voor  worden getrokken om de aanzuigslangen 

op het droge te krijgen. Als er een afstand van 3 m wordt gerespecteerd zoals in het 
maneuverreglement voorzien, is er plaats genoeg om de aanzuigleidingen op de wal 
te krijgen. 

 Tot slot zal de machinist-agent het oliepeil controleren om zodanig bij eventueel verbruik, 
daarvan melding te maken bij de O/off van wacht. 
 

5. Nazorg in de eenheid 

 Opvullen van alle brandstoftanks.  
 Reinigen van alle gebruikte materieel. 
 Controle en testen van werking materieel. Bij defecten een herstellingsbon opmaken. 
 Nazicht inventaris van materieel. 
 Kapotte slangen markeren waar het lek is en deze plaatsen aan het slangenlokaal. 
 Vòòr de winter zeker de pompen leeg laten lopen anders risico op vorstschade. 
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B. De MPGD als aanjager (relais) 

 
Wanneer de opstelling gemaakt is, wordt de pomp klaar gezet met geopende afsluitkranen. 
Van zodra er een aanvoer van water is en de aanvoerdruk (1 à 2 bar) gestabiliseerd, kan de 
pompbediener de motor starten en de gevraagde druk leveren. 
Om een permanente bluswatervoorziening te hebben, moeten in verband met de te leveren 
pompdruk, de pompbedieners onderling zeer goed samenwerken. Een goed radiocommunicatie is 
dan ook onontbeerlijk. 
De ploeg die de persleiding moet controleren, moet in het bezit zijn van het nodige materiaal om 
onmiddellijk een persslang te kunnen vervangen. Dit kan maar gebeuren nadat zij eerst de 
leidinggevende officier, via de radio van de situatie op de hoogte hebben gebracht. Deze zal dan 
de nodige maatregelen treffen en dan de lijnagenten de toelating geven om de persslang te 
vervangen. 
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INLEIDING 

De draagbare pomp voor gevaarlijke producten die beschermd is tegen ontploffingen, is ontworpen 
voor het zuigen en pompen van agressieve vloeistoffen van Klasse 3, 6.1 en 8 van de GGVE-
reglementeringen en in het bijzonder voor de overheveling van producten uit de groepen II A en II 
B met een zelfontbrandingstemperatuur die hoger is dan 200°C. 

A. GEBRUIK  

 

                                   
 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden van opstellen afh. welke stof moet verpompt worden:  

a) Opstellen van de pomp alleen 
b) Opstellen van de pomp met vat ( als vuilafscheider ) 
c) Opstellen van de pomp met vat ( als transportvat ) 
 

1. Karakteristieken materieel 

 Debiet van 150 L/min of 300 L/min – hoogteverschil max. 9m 
 Deze, door een elektromotor ( 380V & 2 snelheden ) aangedreven slangenpomp 

(hypalonslang, kan eventueel vervangen worden door een andere) is uiterst geschikt bij het 
aanzuigen, verpompen en transporteren van gevaarlijke vloeistoffen. 

 Ze is uitgevoerd voor mobiel gebruik en korte bedrijfstijden  ( max circa 5 uur ) 
 lichtgewicht ( 90 kg ) en compact ( L 620 x b 390 x h 520 ) 
 droog zelfaanzuigend tot 9 m waterkolom. 
 mag droog draaien 
 kan stoffen met zowel een lage als hoge viscositeit verwerken. 
 ongevoelig voor media met vaste stoffen ( papier, bladeren, enz ...) met abrasieve of    

vezelachtige bestandsdelen. 
 snel en makkelijk te reinigen ( de specie komt enkel in contact met de binnenkant van de 

pompslang ). 
 in combinatie met zijn toebehoren maakt dit toestel onmiddellijk wegzuigen en afvoeren van 

problematische stoffen mogelijk 
 enkel vonkvrij materiaal te gebruiken bij gebruik van de ELRO pomp 
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2. Bij vertrek 

Personeel :  - voor de montage (en demontage): 3 personeelsleden 
  - voor het gebruik: 2 personeelsleden 
 
Materieel :  rollend: 1 Aluvan-voertuig of pick-up of container  
  elektrisch: 1 stroomaggregaat van min. 9 KVA 
 
Nodige opstelruimte : 10m² 
 
Persoonlijke bescherming personeel :  minimum basisinterventiekledij + handschoenen en bril 
  
Andere aandachtspunten : 
  

  hou rekening met de instructie “heffen en tillen”. 
  agent 2 & agent 3 zullen in de eventuele gevarenzone werken.  Zij dienen dus de nodige 

beschermkledij te dragen. 
 Steeds vooraf de bestendigheidslijst nazien om te controleren of de pomp bestand is 

            tegen de te verpompen vloeistof. 
 Gebruik is niet toegelaten voor producten met een zelfontbrandingstemperatuur 

            beneden 200°C =  zone 0 
 Gebruik is enkel toegelaten in openlucht of in goed verluchte plaatsen. 

   
Zone-indeling:  

 gas stof 

Explosieve atmosfeer voortdurend, gedurende lange perioden of 
herhaaldelijk aanwezig 

Zone 0 Zone 20 

Explosieve atmosfeer tijdens normaal bedrijf af en toe aanwezig Zone 1 Zone 21 

Explosieve atmosfeer tijdens normaal bedrijf niet waarschijnlijk 
en bij aanwezigheid van korte duur is 

Zone 2 Zone 22 

 

3. Aankomst ter plaatse  

3.1. bepalen van opstelplaats 

Bij aankomst op de interventieplaats dient in eerste instantie de ideale positie en de plaatsing (bij 
voorkeur effen ondergrond) bepaald te worden die overeenstemt met het gewicht van de 
installatie. 
Aangezien het gaat om een volumetrische pomp, moet men ervoor zorgen dat er geen 
afsluitorganen, leidingsvernauwingen of elementen kleiner dan 2", die het systeem kunnen doen 
opstoppen, op de installatie gemonteerd worden. 
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Belangrijke opmerking ivm aarden : 
* aangezien er statische elektriciteit kan opgewekt worden bij het verpompen van vloeistoffen, en 
er bijgevolg kans is op vonken, dienen volgende aardingen aangebracht: 
 + de tank ( of het vat ) waaruit men pompt 
 + de pomp zelf 
 + de tank of het vat waarin men pompt. 
 + het buffervat indien het gebruikt wordt. 
* Alle aardingsdraden dienen bij voorkeur met één, centraal aangebrachte, aardingspin 
verbonden te worden.  

 
3.2. opstellen van de DEPA/ELRO pomp  

a) Opstellen van de pomp alleen (agent 2 en agent 3)  

 

                                   
 
 

Deze opstellingswijze gebruikt men bij het overpompen van zuivere producten en bij 
hoeveelheden boven de 180 liter. 

 
 de ELRO-pomp uit de wagen nemen ( 4 handvatten ) en ze zo dicht mogelijk 

bij de interventieplaats brengen. 
 de elektrische aansluiting maken met de stroomgroep.  
 de pulsatiedemper van de pomp schroeven en deze vastschroeven boven op 

de persleiding. 
 de nodige zuig- en persleidingen aansluiten ( er is geen verschil tussen beide 

soorten ). 
 de zuigleiding voorzien van het nodige R.V.S. hulpstuk (vlak mondstuk, 

speciale aanzuigbuis, speciale aanzuigbuis met kogelkraan of de alleszuiger ). 
 de pomp, alsmede de recipiënten waarin en waaruit men pomp ( bv. 

tankwagen ) centraal aarden. De rubberen slangen zijn van een aarding 
voorzien, zodat deze doorloopt in de slangen zelf. 

 de pomp is nu gebruiksklaar en kan na het opstarten van de stroomgroep ( 
agent1 ) worden ingeschakeld d.m.v. de drukknop I (= waterdebiet 150 L/min) 
of drukknop II (= 300 L/min). 
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Een debietvermindering kan steeds bekomen worden door het koperen kraantje op het 
pompdeksel te openen ( = " valse lucht " laten opsnuiven ), dit bij producten met een 
hoge viscositeit. 
 
OPGELET : OVERSCHAKELEN VAN STAND I NAAR STAND II: 

 Kraantje van de vacuümregeling volledig opendraaien 

 Drukknop II indrukken 

 Kraantje van de vacuümregeling terug dichtdraaien tot gewenst vacuüm. 
 

b) Opstellen van de pomp met vat ( als vuilafscheider ) ( agent 2 & agent 3 ) 

 

                            
 

Deze opstelling wordt gebruikt wanneer onzuivere media dient te worden overgeheveld. Alle 
meegezogen vaste delen, zoals stenen, stukken metaal, glassplinters, bladeren, enz blijven 
in het vat achter. Hierdoor zijn beschadigingen van de pomp of de tankwagen uitgesloten. 

 
 de ELRO - pomp uit de wagen nemen ( 4 handvatten ) en ze zo dicht mogelijk 

bij de interventieplaats brengen. 
 de elektrische aansluiting maken met de stroomgroep.  
 de pulsatiedemper van de pomp schroeven en deze vastschroeven boven op 

de persleiding. 
 de nodige zuig- en persleidingen aansluiten ( er is geen verschil tussen beide 

soorten ). 
 het RVS - transportvat ( inhoud 180 liter ) bij de ELRO-pomp. 

 het mangat aan het vat schroeven ( = 12 vijzen . 12 mm - sleutel 19 ) 
 de gebogen pijp schroeven op de vulinrichting. 
 de vulinrichting vastschroeven op het vat d.m.v. de 4 bijgeleverde vijzen met 

kunststofgreep ( de 4 spanringen niet vergeten! ). 
 de vrije zijde van de zuigslang aansluiten op de uitgang van het vat. 
 een tweede zuigslang aansluiten op de ingang van de vulinrichting. ( er op 

letten dat de kleine pijp met zijn stop is afgesloten ). 
 de zuigleiding voorzien van het R.V.S. hulpstuk (vlak mondstuk, speciale 

aanzuigbuis, speciale aanzuigbuis met kogelkraan of de alleszuiger ). 
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 de pomp, alsmede de recipiënten waarin en waaruit men pomp ( bv. 
tankwagen ) centraal aarden. De rubberen slangen zijn van een aarding 
voorzien, zodat deze doorloopt in de slangen zelf. 

 de pomp is nu gebruiksklaar en kan na het opstarten van de stroomgroep ( 
agent1 ) worden ingeschakeld d.m.v. de drukknop I (= waterdebiet 150 L/min) 
of drukknop II (= 300 L/min). 

 

c) Opstellen van de pomp met vat ( als transportvat ) ( agent 2 & agent 3 ) 

 

                             
 

Bij het opnemen van kleine hoeveelheden vloeistof met vaste delen ( =minder dan 180 liter 
= inhoud v/h vat ). Hier wordt de verontreinigde vloeistof direct in het vat gezogen en de 
pomp komt niet in aanraking met de vloeistof wat minder reinigingsproblemen en slijtage 
betekent. Het vat is vol wanneer de vacuümmeter van de pomp tot 0.9 à 0.95 uitslaat. 

 
 de pomp in de nabijheid van de interventieplaats brengen 
 de elektrische verbinding met de stroomgroep tot stand brengen 
 het RVS- stalen transportvat bij de opgestelde pomp zetten 

 het mangat van het vat schroeven ( = 12 vijzen . 12 mm - sleutel 19 ) 
 het deksel van de persuitgang van de ELRO- pomp schroeven ( 

pulsatiedemper wordt niet gebruikt ) 
 de gebogen pijp op de vulinrichting schroeven 
 de vulinrichting op het vat vastschroeven d.m.v. de 4 bijgeleverde vijzen met 

kunststofgreep ( de 4 spanringen niet vergeten! ). 
 de vacuümslang ( = de doorschijnende slang ) aansluiten tussen de 

pompingang en de kleine koppeling van de vulinrichting. 
 de pomp en het transportvat aarden aan centrale aardingspin. 
 een zuigleiding aanbrengen op het vat  
 de stroomgroep opstarten en de ELRO- pomp inschakelen. 
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3.3. gebruik van de eindhulpstukken  

 vlak mondstuk : diameter 250 mm - h : 60 mm : voor het opzuigen van lichte vloeistoffen 
van een vlakke bodem. 

 speciale aanzuigbuis : lengte 1010 mm diam. 3/4", afgeplatte mond : voor het opzuigen 
van kleine hoeveelheden uit spleten en gaten, containers, enz ... 

 speciale aanzuigbuis met kogelkraan  : lengte 920 mm diam. 2", afgeplatte mond : voor 
opname van grote hoeveelheden en in connectie met het transportvat ( vuilafscheider ) 

 alleszuiger - of stofzuiger : lengte met pijp 1400 mm, basis 500 x 100 mm voor een 
volledige afzuiging van vloeistoffilms van vlakke vloeren, plaveien, enz..  Een fijne filter is 
ingebouwd in de basisplaat. 

 

4. Opbreken materieel 

Uit bedrijfname ( agent 2 & agent 3 ): 
 Elektromotor uitschakelen. 
 Slangen en pomp overvloedig met water (afh. verpompte product) spoelen. 
 Zuigleiding afschakelen. 
 Motor nogmaals aanzetten en 1 à 2 minuten laten draaien, zodat alle vloeistofresten 

verpompt worden. 
 Motor afschakelen, elektrische leidingen losmaken. 
 Stroomgroep uitschakelen ( agent 1 ) en het verlengsnoer opbergen. 
 De pulsatiedemper loskoppelen en op de pomp plaatsen. 
 De leidingen  leegmaken door pomp kort te laten droogdraaien. 

 

∆ Gevaar:  

- Koppelingen voorzichtig losmaken omdat  vloeistoffen uit de leidingen verwondingen 
kunnen veroorzaken. Hiervoor veiligheidskledij en veiligheidsbril dragen. 

- Uiterst voorzichtig zijn wanneer gewerkt wordt met gevaarlijke vloeistoffen. 
- In geval van contact met dit soort vloeistof onmiddellijk een dokter raadplegen 

 

5. Nazorg in de eenheid 

Reinigen van pomp en toebehoren:  
 Afhankelijk van het behandeld product worden de pomp en de slangen met een 

reinigingsmiddel goed doorgespoeld. 
 Daarna worden pomp en slangen met water doorgespoeld.   
 De zuigleiding wordt afgekoppeld. 
 De motor wordt opgestart en men laat de pomp 1 à 2 minuten droogdraaien. 
 Alles wordt afgekoppeld en men laat de slangen uitlekken. 

Opmerking: voor sommige agressieve vloeistoffen is het reinigen van de pompslang aangewezen 
met een schuimrubber balletje gedrenkt in een spoelmiddel. De slangen kunnen ook door de "mol" 
gereinigd worden. Latere doorspoelingen zijn hier ook gewenst. 
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HAAKARMVOERTUIG (MET OF ZONDER 
HIJSKRAAN) 
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INLEIDING 

Er zijn verschillende containerliften ter beschikking in de eenheid, met of zonder hijskraan. Ook in 
laadvermogen en lengte van de te vervoeren containers is er diversiteit. 
Wanneer u containers dient te verplaatsen vreemd aan de dienst vergewis u of dat ze geschikt zijn 
om deze  te behandelen met het systeem op het voertuig. 
Het systeem dient, als er geen container op zit, in zijn transportpositie op het hulpframe te liggen, 
zowel tijdens het rijden als het parkeren.  

A. Gebruik als containerlift 

 

 

1. Bij vertrek 

Personeel :  één bestuurder: het is de vrachtwagenchauffeur die het systeem bedient en  
                     bovendien is het zijn verantwoordelijkheid dat het goed gebruikt wordt. 
Materieel :  containerlift met de te vervoeren container of aanhangwagen (pomp, boot, 
                     minigraafmachine enz. …) 
 
Nodige opstelruimte : is afhankelijk van het type wagen en de lengte van de te behandelen 
                                      container.  
 
Persoonlijke bescherming personeel :  veiligheidsschoenen, werkkledij. 
  Eventueel aangevuld met werkhandschoenen. 
 
Andere aandachtspunten : Hou rekening met de veiligheidszone voor, achter, boven en langs de 
                                               zijkanten van de opstelling. 
Bij het vervoer van een “losse” lading in een open container moet deze steeds afgedekt zijn met 
een net of zeil. 
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2. Aankomst ter plaatse  

2.1. Bepalen van opstelplaats 

- controleer het werkterrein, ondergrond, helling, breedte, gladheid enz. … 
- controleer of er voldoende plaats is voor, achter, opzij en boven, rekening houdend met de 
  gevarenzone. 

2.2. Opnemen en afzetten van een container  

2.2.1. Opnemen van een container. 

- Controleer de lading en zorg ervoor dat deze goed vastgemaakt en afgedekt is. Doe dit wanneer  
  de container nog op de grond staat. 
- Zorg dat het zwaartepunt van de lading zo laag mogelijk en zoveel mogelijk middenin de 
  haakarmbak ligt, ook in de zijrichting. 
- Controleer op mogelijk overbelasting. 
- Zet de PTO aan. 
 
- Bedien steeds het systeem vanop de bestuurderszetel. 
- Plaats de haakarm +- ter hoogte van de optrekoog. 
- Rijd de vrachtwagen achteruit naar de container toe tot op +- 5 meter van het optrekoog. Zorg er 
  hierbij voor dat de vrachtwagen zoveel mogelijk in één lijn komt te staan met de op te zetten 
  container.  
- Bedien de hendel(s) zodat : 
  - de haakarm naar achteren gaat 

- de kipvergrendeling open gaat  
- de containervergrendeling open gaat 

- Verhoog het toerental volgens het soort vrachtwagen u heeft. 
- Breng de haak van de haakarminstallatie in een zodanige positie dat deze zich op gelijke hoogte 
  bevindt met het oog van de container. 
 

 
 
- Rijd de vrachtwagen achteruit om de haak in het optrekoog te laten grijpen. Corrigeer zo nodig de 
  haakhoogte door het bedienen van de hendel. Er wordt voorzichtig achteruit gereden naar de 
  container toe om deze, de lading of het systeem niet te beschadigen. 
- Als u  de vrachtwagen niet recht voor de container kan plaatsen, maar alleen vanuit een hoek, zet 
  de container dan eerst recht door de voorkant ongeveer 100mm op te tillen en naar voren te 
  trekken. Zo voorkomt u ook dat de container voorbij de achterrollen wordt getrokken of dat de 
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  container de achterlichten beschadigt of dat hij de onderbeschermingsbalk raakt. Verwijder de 
  obstakels indien u de vrachtwagen en container niet in rechte lijn kan plaatsen. 
- Pik zodanig aan dat de haak goed in het optrekoog van de container valt en dat de veiligheid 
  dicht valt (indien dit aanwezig is).  
- Controleer fysiek of de haak goed in de optrekoog van de container vastzit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Begin met het terugkantelen van de haakarm door de hendel(s) te bewegen en gelijktijdig het 
  toerental van de motor te verhogen met behulp van het gaspedaal (max. toerental volgens soort 
  wagen en systeem) of bij sommige voertuigen automatisch als men de PTO inschakelt. 
- De parkeerrem niet in werking stellen. 
- Controleer dat de container niet tegen de onderbeschermingsbalk botst. 
- Als de container aan de achterzijde van de grond los komt, de handrem van de wagen in werking  
  stellen. 
- Beweeg de container verder naar voor, controlerend dat hij tussen de glijrollen ligt. 
- Trek een korte container nooit voorbij de glijrollen. Bij een te lange container controleer of u aan 
 

   
  de wettelijke bepalingen voldoet wat oversteek betreft. 
- Beëindig de cyclus met het vergrendelen van de container. 
- Uitschakelen van de PTO.  
- Vóór het vertrek controleer of de containervergrendelingen goed gesloten zijn en ingrijpen. 
- Vóór het vertrek sluit de elektriciteit voor het zwaailicht aan. 
- Het voertuig is klaar voor het verkeer. 
- Het opzetten van een lange container met gewicht achterin moet zeer voorzichtig gebeuren, 
  zodat de container niet uit de haak glijdt. 
 

2.2.2. Afzetten van een container. 

- Rijd de wagen naar de plaats waar de container moet afgezet worden. 
- controleer het werkterrein en ga ook na of er genoeg ruimte achter en boven de vrachtwagen is. 
- Stel de handrem van de wagen in werking. 
- Schakel de PTO in. 
- Beweeg de hendel(s) zodanig dat:  
 - de container wordt ontgrendeld 
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 - de haakarm naar achter schuift 
 - de container wordt afgezet 
 Tijdens deze handeling kan men het toerental van de motor verhogen. 
- Stop met kantelen van de haakarm als de achterzijde van de af te zetten container de grond  
  raakt. 
- Stel de handrem van de wagen buiten werking. 
- Ga verder met het afzetten van de container, tot de voorzijde ervan ongeveer 10 cm boven de 
  grond hangt. Tijdens deze handeling moet de wagen onder de container uitrollen. Bij 
  eventueel geringe beschikbare ruimte kan de vrachtwagen tijdens deze handeling schuin 
  weggestuurd worden. 
- Als de container nog niet op de juiste plaats staat, kan deze nu verplaatst worden, door met de 
  vrachtwagen te manoeuvreren. Als dit manoeuvreren over korte afstand geschiedt (enkele  
  meters) kan dit met ingeschakelde PTO gebeuren. Hierbij moet men er dan wel opletten dat het 
  motor toerental niet boven het toegelaten maximum gaat. 
- Kantel de haakarm nu verder door de hendel(s) verder te bedienen tot de container volledig op 
  de grond staat en de haak geheel los is van het “oog” van de container. 
- Rijd de vrachtwagen ongeveer een meter naar voren (zorg ervoor dat de haak van de haakarm  
  de container niet met zich meesleept. 
- Als er een andere container moet opgenomen worden, die in de directe nabijheid staat van de 
  afgezette, kan men ernaartoe rijden met ingeschakelde PTO en gekantelde haakarm. 
- Vóór het wegrijden PTO uitschakelen. Wanneer dit gebeurt zonder container het systeem in 
  transportpositie in het hulpframe plaatsen. 
 
- Bij het afzetten is het belangrijk op de container te letten terwijl deze op de grond komt te staan,  
  zodat de beweging tijdig kan gestopt worden. Als de beweging te lang voortgezet wordt, bestaat 
  de mogelijkheid dat het achtergedeelte van de vrachtwagen omhoog gaat en de container kan 
  beschadigd worden. Dit in het bijzonder wanneer de glijrollen geblokkeerd staan of er geen 
  aanwezig zijn. 
- het op- en afzetten van een container met een zware last achterin moet extra voorzichtig 
  gebeuren. Voorwielen van het voertuig kunnen van de grond gaan en zo kan men het chassis 
  beschadigen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.2.3. Kippen van een container 

- voor het kippen moet gecontroleerd worden of de afstand (x) tussen achterstuk van het chassis 
  en achterklep niet groter is als de vrije afstand (y) tussengrond en container. Als X te groot is, 
  raakt het achtergedeelte van de container de grond en kunnen het systeem of de container  
  beschadigd worden. Let er ook op dat de container niet op de bumper botst. 
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- Rijd de wagen naar de plaats waar de lading moet gekipt worden. Controleer of er genoeg 
ruimte om de vrachtwagen heen en erboven is en of de ondergrond stevig en vlak is. Let 
vooral op elektriciteits- en hoogspanningsleidingen. 

- Wees extra voorzichtig tijdens het openen van de achterdeur van de container vóór het 
kippen (eventueel ladingsverlies). 

- Tijdens het kippen mag er niemand zich achter de container en/of vóór de wagen bevinden 
of werken. 

- Schakel de handrem van de vrachtwagen in. 
- Schakel de PTO in. 
- Schakel de container( kip) vergrendeling in. 
- Bedien de hendel(s) om de container te kippen terwijl u het toerental van de motor verhoogt 

door middel van het gaspedaal of bij sommige voertuigen automatisch als men de PTO 
inschakelt. 

- Als de gewenste of de maximale kiphoek bereikt is stop dan met kippen. 
- Eenmaal de lading gelost breng de container terug in rijstand en schakel de PTO uit. 

 
Gevaarlijke situaties bij het kippen. 
 
 Redenen waarom een vrachtwagen tijdens het kippen zou kunnen kantelen. 
 
- Nooit een container kippen die aan de voorkant of zijkant topzwaar is. 
- Ondergrond glad of hellend of niet stevig genoeg. 
- Harde zijwind. 
- Bevroren of gedeeltelijk losgekomen lading. 
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3. Opbreken materieel 

Zorg dat de achterdeuren van containers steeds goed gesloten zijn voor men terug vertrekt na het 
kippen. 
Indien er resten van het gekipte stoffen op het chassis van de wagen achterblijven verwijder deze 

voor men terug de weg opgaat. Reinig de signalisatie van de wagen indien nodig. 
 
 

4. Nazorg in de eenheid 

Reinig het gebruikte materieel. 
Plaats vrachtwagen en container op zijn voorziene plaats. 
Controleer op beschadigingen meld deze via hiërarchische weg samen met de eventuele 
technische gebreken. 
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B. Gebruik met hijskraan 

Sommige hijskranen op de containerliften zijn uitgerust met een lier. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bij vertrek 

Personeel :  één bestuurder: het is de vrachtwagenchauffeur die het systeem bedient en 
bovendien is het zijn verantwoordelijkheid dat het goed gebruikt wordt. 
Eén begeleider die helpt bij het plaatsen van hijsmateriaal (banden, kettingen enz..) en die de 
hijskraanbediener zal aangeven via standaard signalen welke bewegingen hij moet maken met 
hijskraan. 
 
Materieel :  Containerlift met kraan - Gekeurde hijsbanden of kettingen 
 
Nodige opstelruimte : is afhankelijk van het type wagen en de lengte van het obstakel 
 
Persoonlijke bescherming personeel :  Veiligheidsschoenen, werkkledij, 
veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril en veiligheidshelm. ( ook voor begeleider)  



           Algemene Directie Civiele Veiligheid  
Directie van de operaties 

 

   Pagina 10 van 12 

OPERATIONELE PROCEDURE 

 Naargelang de omstandigheden waarin moet gewerkt worden zal het te dragen PBM aangepast 
worden. (bv bij het laden van vaten met chemische stoffen) 
 
Andere aandachtspunten : Hou rekening met de veiligheidszone voor, achter, boven en langs de 
zijkanten van de opstelling. Bij het gebruik van de hijskraan, opgelet voor de risico’s bij het 
zwenken met de kraan. 

2. Aankomst ter plaatse  

2.1. Bepalen van opstelplaats 

- controleer het werkterrein, ondergrond, helling, breedte, gladheid, wind enz. … 
- controleer of er voldoende plaats is voor, achter, opzij en boven, rekening houdend met de 
  gevarenzone. 
- werken met de kraan toegelaten bij max. windkracht 6 Beaufort 
- Voertuig geremd op een vlakke ondergrond parkeren. Maximaal toelaatbare hellingshoek is 
    5°. 

2.2. Gebruik van de hijskraan 

- De lastdiagram, zichtbaar op het hijstoestel, moet de chauffeur in staat stellen, zich ervan te 
  vergewissen dat de kraan de last ook daadwerkelijk op de gewenste plaats kan brengen. 
- Gebruik alleen gekeurde hijsattributen (kettingen, hijsbanden enz…) 
- Alvorens aan het werk te gaan, dient het volgende gecontroleerd te worden : 
 
    -  of de olie tot aan de aanwijzer op de peilstok komt; 

- of leidingen niet beschadigd zijn; 
- of de slangkoppelingen en leidingen zorgvuldig geborgen zijn; 
- of de kraanstructuur en de lagers niet beschadigd zijn of speling vertonen; 
- of de vasthechtingsstukken van de kraan op de vrachtwagen niet beschadigd of losgekomen 

       zijn; 
- of de hefwerktuigen zoals, haak, kabels, kettingen, grijper, enz ... niet beschadigd zijn; 
- of de werking van de kraan gemakkelijk gebeurd en of bij het loslaten van de handels deze 
  automatisch in hun neutraal punt terugkomen; 
- of de kraan geen andere beschadigingen vertoont. 

 
- Schuif de steunpootbalken uit en vergrendel ze. 
- Schakel PTO in en breng de motor op het juiste toerental of bij sommige voertuigen automatisch 
als men de PTO inschakelt. 

- Bij temperaturen onder 0°C: 
 - raak de bedieningshendels gedurende een paar minuten niet aan. 
  - schakel de PTO in bij een laag toerental. 
  - laat de installatie gedurende een aantal minuten drukloos rondpompen. 
 - bedien gedurende een minuut de functie steunpoot omhoog en omlaag om de olie  

                       op te warmen. 
- Plaats grondplaten op een onverharde grond om de steunpoten een vaste ondergrond te geven. 
- Indien het voertuig is uitgerust met een kraan en een containerlift, dan dient het keuzeventiel op 
  kraanbedrijf gezet te worden. 
- Schuif de steunpoten uit tot op de grondplaten en vergrendel ze. Zorg dat u de steunpoten kunt 
  zien tijdens deze bewerking. Niet het volledige voertuig opheffen! 
- Breng de kraan uit de transportstand, ga voorzichtig te werk. 
- Ontplooi de kraanarm. 
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Voorschriften tijdens het werken 
 
- Het slepen en zwenken van lasten over de bodem of laadvloer is verboden. 
- Schokkende bewegingen vermijden. 
- Indien een windas gemonteerd is, er voor zorgen dat de kraan niet schuin trekt. 
- Bij het opwinden van de windas moet de kraan zich in de richting van de lading bevinden. 
- Indien mogelijk de kraanwagen zo dicht mogelijk bij de lading plaatsen. Indien de vracht 
  zich ver van de wagen bevindt :  

- de lading lichtjes heffen; 
- het gieksysteem plooien; 
- zwenken; 
- lading op zijn plaats zetten. 

- De kraan niet overbelasten - de maximum toegelaten gewichten niet overschrijden .  
- Nazien of er geen lekken zijn en dat de kraan werkt met zachte bewegingen en geen abnormaal 
  lawaai maakt. 
- De veiligheden aan de haak (indien aanwezig) van de kraan moet steeds gesloten zijn. 
 
 
Opgelet 
 
Bij het gelijktijdig bedienen van twee of meer functies wordt de olie hoeveelheid gedeeld en zullen 
de bewegingen van de kraan dan ook overeenkomstig vertragen. 
 
Anderzijds kan het ook gebeuren dat, als men tijdens het zwenken, gelijktijdig een andere functie 
gebruikt, die een hogere zwenkdruk vraagt, de zwenkbeweging zich versnelt. 
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3. Opbreken materieel 

Kraanarm altijd in de transportstand terugbrengen. 
Inschuiven steunpoten en steunpootbalken en vergrendelen. 
Toerental op stationair brengen en uitschakelen PTO. 
Let er op dat de kraan in goede staat is voor een  volgend gebruik. 
Controleer hijswerktuigen op beschadigingen en berg ze op. 
 

4. Nazorg in de eenheid 

Reinig het gebruikte materieel. 
Plaats vrachtwagen op zijn voorziene plaats. 
Controleer op beschadigingen meld deze via hiërarchische weg samen met de eventuele 
technische gebreken. 
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OPERATIONELE PROCEDURE 
 

 
 

 

                 

 
 
 
 

 

 
 

DRÄGER PSS-7000 en MASKER FFS-7000  
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 INLEIDING 

Het ademluchttoestel PSS-7000 is uitgerust met de Bodyguard II, i.p.v. een klassieke 
manometer. Tesamen met het masker FPS-7000 is dit toestel uitermate geschikt om op 
een comfortabele en veilige manier te interveniëren op plaatsen waar perslucht vereist is.  

 KARAKTERISTIEKEN MATERIEEL 

*   Ademluchttoestel Dräger PSS-7000: 
- nieuw bandenstel met hoge temperatuurbestendigheid en slijtvastheid 
- het stroeve anti-slip oppervlak zorgt ervoor dat het bandenstel op zijn plaats blijft. 
- de midden- en hogedrukleiding zijn geintegreerd in de draagplaat 
- in hoogte verstelbare draagplaat 
- de heupband , die draaibaar en glijdend met de draagplaat is verbonden, maakt 

een individuele aanpassing aan de beweging van de gebruiker mogelijk. 
              -    schouder- en heupbanden zijn voorzien van een snelsluiting 
                   om een snelle demontage mogelijk te maken voor reiniging en onderhoud. 
 
   *   Volgelaatsmasker Dräger FPS-7000: 
              -    uitgerust met een groot, slijtvast vizier van polycarbonaat dat zorgt voor een 
                   groter blikveld. 
              -    dankzij de doordachte luchtcirculatie beslaat het vizier niet meer 
              -    een nieuw type spreekmembraan zorgt voor een betere verstaanbaarheid 
 
   *    Dräger Bodyguard II: 
              -    de Bodyguard II zorgt voor de bewaking van de beschikbare lucht in de fles 
              -    is uitgerust met bewegingssensor en automatische noodsignaaleenheid 
              -    een handmatig noodsignaal kan geactiveerd worden 
              -    weergave van temperatuur, levensduur batterij en verlichtingsfunctie op display 
 
   *    Dräger ademluchtfles: 
              -    composietfles met een inhoud van 6.8 lt. 
              -    herkeuring elke 5 jaar 
              -    uitgerust met een debietremmer (herkenbaar aan de grijze draaiknop). 
                   Deze debietremmer zorgt ervoor dat bij een afgebroken kraan, de fles niet 
                   met grote kracht vooruitschiet. 
 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
 

   *    bij brand: volledige brandweeruitrusting 
   *    bij chemische ongevallen: brandweeruitrusting, of gaspak 
 

PROCEDURE VOOR CONTROLE EN AANTREKKEN DRAAGSTEL 
 

 
1. brandweerkledij aantrekken, uitgezonderd helm 
2. draagstel klaarleggen (kraan van u weg, riemen ontspannen, controle o-ring longautomaat) 
3. flesdruk controleren (test fluitsignaal) 
4. toestel op de rug hangen  
5. masker op het gelaat zetten 
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6. longautomaat aankoppelen 
7. controle overdruk en dichtheidstest 
8. helm opzetten   

 

WERKING BODYGUARD II 
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Gebruiksinstructies: 
• Open cilinderafsluiter geheel linksom en draai een kwartslag terug 
• Bodyguard start automatisch op, indien dit niet zo is, dient de batterij te worden gecontroleerd 
• Controleer de uitlezing op de Bodyguard 
• Groen controlelampje knippert  
Opmerking: 
Bij 175 bar zal de Bodyguard II 2 ‘biep’-tonen geven als teken van halve werktijd 

 
 
• Om de bewegingsmelder te activeren moet de sleutel (‘tally’) verwijderd worden 
• Wanneer na 25(*) seconden geen beweging aan de Bodyguard wordt gegeven, volgt gedurende 
  10 seconden een vooralarm, daarna gaat de Bodyguard over in hoofdalarm 
• Vooralarm uitschakelen door Bodyguard te bewegen 
• Hoofdalarm uitschakelen mogelijk door beide zwarte drukknoppen ingedrukt te houden tot   
  alarmsignaal stopt. 
  Toestel is weer voor normaal gebruik gereed. 
   (*)Tijd is instelbaar  
 
Handmatig alarm 
• Druk gele knop in 
• Alarmknop functioneert zowel bij in- als uitgeschakelde Bodyguard 
• Uitschakelen door beide zwarte drukknoppen ingedrukt te houden 

 
 
Uitschakelen Bodyguard II na inzet 
• Sluit cilinderafsluiter 
• Maak toestel drukloos 
• Controleer eventueel gelijktijdig reservewaarschuwingssignalen 
• Geheel drukloos 0 bar 
• Tallysleutel plaatsen 

• Bodyguard schakelt zich nu uit  
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PROCEDURE DICHTHEIDSTEST 
 
STAP 1 

            
- persluchtfles gesloten, longautomaat uitgeschakeld 
- druk op de linkertoets, zelftest start 
- wanneer het icoontje verschijnt, druk nogmaals op de linkertoets 
 
OPMERKING 

 wanneer de linkertoets niet wordt ingedrukt voor laatste blokje van de drukaanduiding, 
                    ga als volgt verder: 
 

  om te herstarten, hou de linkertoets ingedrukt tot het icoon verschijnt. 
                      Laat de toets los, de opstartprocedure herbegint. 
 
STAP 2 

 de blokjes voor de drukaanduiding verschijnen, en het icoon 
                                  “open de cilinder” wordt weergegeven. 
                                  Draai onmiddellijk de fles open om het systeem onder druk te zetten. 
 
OPMERKING 

 indien de persluchtfles niet geopend wordt voor het laatste blokje van de 
                                 drukaanduiding verdwijnt, wordt het lagedruk-icoon weergegeven en zal 
                                 de opstartprocedure herstarten. 
 
STAP 3 

de actuele druk wordt weergegeven met afwisselende iconen 
                                     “sluit fles” en “druk op rechtertoets” 
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STAP 4 

 sluit onmiddellijk de persluchtfles, en druk op de rechtertoets. 
                                    (stabilisatie van de druk). 
                                    na enkele seconden geeft het toestel een enkele biep  
 
STAP 5 

 de hogedruk lekdichtheidstest is gestart. 
                                   Gedurende de test mag de uitlezing v/d hogedruk met max. 10 bar dalen. 
 
STAP 6 

 De blokjes voor de drukaanduiding worden opnieuw weergegeven, 
                                     icoon “a” duidt op het einde van de hogedruk lekdichtheidstest. 
                                     Icoon “a” = test geslaagd, open de persluchtfles volledig. 
 
OPMERKING   
Icoon “b” = test niet geslaagd, purgeer systeem, sluit Bodyguard II af, controleer/herstel en 
herbegin test. 
Belangrijk: 
Het icoon “a” zal ongeveer drie minuten worden weergegeven. Wanneer het toestel nadien nog 
niet is gepurgeerd, zal het display kortstondig “X” weergeven, en start de testprocedure opnieuw. 
 
STAP 7 
Zet het masker op en adem normaal, sluit de fles, en adem langzaam om het systeem te purgeren. 
Observeer de display terwijl u purgeert. Op een vooringestelde druk beginnen 2 led’s te knipperen. 
 
a: elektronisch alarm ingeschakeld: snel biepen 
b: mechanisch fluitsignaal tussen 50 en 60 bar 
 
STAP 8 
Purgeer langzaam verder, tot tijd en druk “O” aanduiden. 
Houdt adem in, het masker moet luchtdicht op het gelaat kleven. 
Draai de persluchtfles open en adem normaal. 
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STAP 9 

 Adem driemaal in en uit. 
                                  Houdt adem in. 
                                  Er mogen geen hoorbare lekken zijn, adem normaal. 
 
STAP 10 

 Verwijder de tally, het display wijzigt naar “operation”-mode 
                                   De restdruk en autonomie worden weergegeven, de led’s knipperen 
                                   elke seconde. 
 
STAP 11 
Druk op de centrale knop op de rubberen cover van de longautomaat en controleer de werking 
van de toevoer van extra ademlucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 

 stop bij een waarschuwing voor zwakke batterij 
 

 bij een waarschuwing lage vuldruk persluchtfles 
 

 en bij een foutmelding 
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Adembescherming algemeen  
 
Adembescherming algemeen  
Adembeschermende middelen behoren tot de belangrijkste persoonlijke 
beschermingsmiddelen van de brandweerlieden. De hoofdrol is hier weggelegd voor de 
ademtoestellen met een open kringloopsysteem waarop we verder in detail zullen ingaan. In 
dit eerste gedeelte lichten we het onderscheid toe tussen lichte en zware adembescherming. 
 
Adembeschermingsmiddelen worden ingedeeld in lichte en zware middelen:  
 

 Lichte adembescherming 
  
Lichte adembescherming maakt gebruik van de bestaande omgevingslucht en is erop 
gericht eventuele schadelijke stoffen uit de lucht te filteren. Afhankelijk van de aard 
van de gevaarlijke substanties onderscheiden we stofmaskers, gas/dampfilters of 
combinatiefilters. We komen daar later op terug. Stofmaskers worden o.a. gebruikt bij 
het glasmanagement bij de technische hulpverlening.  
 

 Zware adembescherming  
 
Zware adembescherming is onafhankelijk van de omgevingslucht. De drager maakt 
geen gebruik van de omgevingslucht maar onttrekt zijn zuurstof 'elders'. Dat kan via 
kappen of maskers die via slangen aangesloten zijn op een persluchtnet of via een 
persluchttoestel dat de gebruiker bij zich draagt.  

 

Adembescherming: perslucht  
 
Onafhankelijke ademhalingstoestellen  
We zagen al dat het gebruik van filtertoestellen enkel kon wanneer de omgevingslucht aan 
bepaalde voorwaarden voldeed. Wanneer dit niet kan, zullen we genoodzaakt zijn over te 
gaan tot het gebruik van onafhankelijke ademhalingstoestellen.  
 
Deze toestellen maken geen gebruik van de verontreinigde omgevingslucht waarin de 
gebruiker zich bevindt, een beperkte hoeveelheid ademlucht wordt daarom meegedragen.  
 
Er bestaan twee types apparaten. Het eerste type werkt in gesloten circuit, door regeneratie 
en verschaft zuurstof in de ingeademde lucht (dit zijn complexe apparaten, die ingezet worden 
bij lange interventies). Het tweede type, dat meer voorkomt, maakt gebruik van apparaten 
die in open circuit functioneren, d.w. z. waar de ingeademde lucht afkomstig is van een fles, 
gevuld met samengeperste lucht, en waar de lucht terug wordt uitgeademd naar buiten toe.  
 

0.0.1. Eisen gesteld aan een persluchttoestel  
 
In verband met de bijzondere omstandigheden waaronder de brandweer moet werken, 
worden in de EN 137 een aantal eisen gesteld aan een persluchttoestel waaronder:  

 Op het toestel moet een alarminrichting aanwezig zijn, die met een 
waarschuwingssignaal aangeeft dat de reservedruk is bereikt. De alarminrichting mag 



 

zijn uitgevoerd als akoestisch signaal (fluit), of als ademweerstandsignaal. Bij de 
brandweer zijn de toestellen meestal uitgerust met een fluit;  

 Het toestel moet voorzien zijn van een manometer, die voor de drager steeds duidelijk 
afleesbaar is;  

 Het draaggewicht van een inzetbaar toestel, met gelaatstuk en volle drukhouders, mag 
ten hoogste 18 kg zijn;  

 Bij gebruik van een overdrukgelaatstuk,  
1. De statische overdruk moet ten minste 3mbar bedragen. In de praktijk is een 

overdruk van 3,5 mbar optimaal;  
2. Bij uitademing mag de overdruk maximaal 10 mbar zijn.  
3. Bij een debiet van 3001/min, moet nog een overdruk aanwezig zijn;  

 De afsluiters moeten zodanig zijn geplaatst, dat de drager van het toestel ze zelfstandig 
kan bedienen.  

 
 

0.0.2. Onderdelen van een persluchttoestel  
 
Een persluchttoestel is opgebouwd uit de volgende hoofdonderdelen:  

 draagstel bestaande uit een draagframe met draagriemen;  

 drukhouder, gevuld met ademlucht, met afsluiter;  

 drukregelaar met overdrukventiel (reduceert de hoge druk naar middendruk);  

 de soepele middendruk slangen met snelkoppelingen;  

 de hoge druk slang met manometer en alarminrichting;  

 de longautomaat;  

 het gelaatstuk.  
 
Het toestel en de longautomaat kunnen als een geïntegreerd geheel worden beschouwd met 
een afzonderlijk gelaatstuk. De fabrikant heeft het toestel met longautomaat namelijk als één 
geheel ontworpen volgens de NBN-EN 137. Het toestel wordt dan ook als één geheel getest 
voor de typekeuring.  



 

 
 

0.0.2.1. Draagstel en draagriemen  
 
Het draagstel dient om een drukhouder en drukregelaar mee te kunnen nemen. Op het frame 
van het draagstel is de drukhouder met een verstelbare klemband vastgezet. De drukregelaar 
is scharnierend gemonteerd, om het aansluiten van de drukhouder te vergemakkelijken. Het 
draagstel is voorzien van draagriemen. Deze bestaan uit een stel schouderbanden en een 
heupgordel. De drukhouder wordt zodanig op het frame gemonteerd, dat direct contact met 
de rug van de drager wordt voorkomen om al te grote afkoeling te voorkomen. De rugplaat 
bevat één of meerdere uitsparing(en), waardoor we het toestel gemakkelijk kunnen optillen 
en aantrekken.  
 
De draagriemen zorgen er voor dat het toestel goed op zijn plaats blijft en op een prettige 
manier op de rug gedragen kan worden. De draagbanden zijn uit hittebestendige 
kunststofband (aramide) vervaardigd, die goed in de metalen of kunststof gespen schuiven 
zonder door te glijden of te blokkeren.  
 
De rugplaat is vervaardigd uit antistatisch en niet geleidend composietmateriaal en weegt 
slechts 2,9 kg. Zij is soepel en duurzaam, is goed bestand tegen de hitte en tegen chemische 
producten. Het draagstel is aan de taille verstelbaar in drie posities: kort, normaal en lang, 
afhankelijk van de grootte van de drager.  

 



 

0.0.2.2. De drukhouder  
 
Materiaal van de drukhouders  
Alle drukhouders moeten voldoen aan de norm EN11623. Momenteel worden bij de 
brandweer twee soorten drukhouders gebruikt:  

 stalen drukhouders;  

 composiet drukhouders;  
 
Bij de brandweer hebben de meeste composiet drukhouders een aluminium binnenzijde 
voorzien van een uitwendige omwikkeling. Die uitwendige omwikkeling, bestaat uit 
kunststofvezels die zijn aangebracht met speciale kunstharsen.  
 
Inhoud van de drukhouders  
De stalen drukhouders die bij de brandweer voor persluchttoestellen in gebruik zijn, kunnen 
een waterinhoud van 5 of 6 liter hebben. Grotere houders met een inhoud tot 50 liter worden 
voor stationaire opslag gebruikt. Kunststof drukhouders hebben een inhoudsmaat van 6.0 en 
6,8 liter. De meeste drukhouders op dit moment hebben een inhoud van 6 liter en worden 
gevuld bij een druk van 300 bar.  

 
 

0.0.2.2.1 Herkenbaarheid, keuringseisen en markering  
 
Herkenbaarheid  
Sinds juli 2006 moet de schouder van drukhouders voor persluchttoestellen in het wit zijn met 
een zwarte band en de letter N die symbool staat voor ademlucht. De letter N is niet meer 
verplicht. De kleuren worden uitdrukkelijk gedefinieerd:  

 wit: RAL 9010 (voor de gehele drukhouder);  

 zwart: RAL 9005 (voor de band).  
 
Eisen en keuring  
Drukhouders moeten beantwoorden aan Europese normen of EU-richtlijnen. Bij de keuring 
zijn twee belangrijke aandachtspunten de vuldruk en de proefdruk.  



 

 vuldruk: de maximale druk waarbij de houder mag gevuld worden voor of door de 
gebruiker;  

 proefdruk: de druk waarbij de houder beproefd wordt bij de (her)keuring. De 
proefdruk is 1,5 x de vuldruk.  

 
Stalen drukhouders voor persluchttoestellen, met een vuldruk van 200 of 300 bar, moeten 
iedere 5 jaar worden gekeurd. Bij de keuring worden de drukhouders ook van binnen 
geïnspecteerd onder meer op putcorrosie. De drukhouder wordt met waterdruk getest op de 
proefdruk. De stalen drukhouders hebben een "non limited live", wat betekent dat ze verder 
mogen gebruikt worden zolang ze voldoen aan alle testen.  
 
Voor de productie van composite drukhouders zijn diverse parameters vastgelegd die onder 
meer invloed hebben op de levensduur. Een composiet drukhouder heeft dus niet per definitie 
een onbeperkte levensduur. Afhankelijk van de norm volgens dewelke ze werden vervaardigd, 
bestaan drukhouders met een levensduur van 20 jaar die om de 5 jaar moeten gekeurd 
worden en van andere met een levensduur van 15 jaar die om de 3 jaar moeten gekeurd 
worden.  

 
 

0.0.2.2.2 De afsluitkraan  
 
Elke drukhouder is voorzien van een afsluiter. De afsluiter van een drukhouder moet, volgens 
de Europese Norm, onderaan het toestel zitten. De belangrijkste reden is, dat de gebruiker 
zelf de afsluiter moet kunnen bedienen. De afsluiter van de drukhouder zit echter op een 
kwetsbare plaats. Stoten tijdens bukken of ergens dicht langs lopen, kan de afsluiter al 
beschadigen. Het handwiel van de afsluiter kan voorzien zijn van:  

 een rubber stootdop om beschadiging te voorkomen;  

 een slipinrichting die in werking treedt als de afsluiter te strak wordt dichtgedraaid. 
Deze kan bestaan uit een rubberen slipkap of een veerbelaste slipinrichting;  

 een goede greepvorm, om de afsluiter gemakkelijk te kunnen bedienen en om 
ongewild dicht draaien tijdens het gebruik te voorkomen;  

 een speciale anti-dichtdraaivoorziening, die voorkomt dat de afsluiter van de 
drukhouder accidenteel dichtdraait.  

 



 

De afsluiter van de drukhouder heeft een diameter die niet groter is dan 2 mm, voldoende om 
aan de vraag te voldoen. Het openen van een met 300 bar gevulde en niet-aangesloten 
drukhouder is gevaarlijk. De reactiekracht van de uitstromende lucht is vrij groot.  
 
Om de drukhouder te openen wordt de afsluiter geheel opengedraaid en daarna een 
kwartslag terug. Hierdoor ontstaat een voor de luchttoevoer voldoende ruime doorlaat. De 
reden hiervoor is tweeledig: anderen kunnen weten dat de drukhouder open staat en men 
voorkomt dat de spindel vast gaat zitten.  
 
Om de oncontroleerbare luchtstroom (en het wegvliegen van de drukhouder) bij accidenteel 
openen te voorkomen kan een debietremmer gemonteerd worden. Deze debietremmer heeft 
geen enkele negatieve invloed op de performantie of op de pneumatische onderdelen van het 
toestel.  

 

 
 

0.0.2.2.3 De afsluitdop  
 
Standaard is een drukhouder voorzien van een afsluitdop. De afsluitdop voorkomt:  

 dat de aansluiting vuil wordt;  

 beschadiging;  
 
In veel korpsen betekent de aanwezigheid van een afsluitdop dat de drukhouder volledig 
gevuld is. De afsluitdop gaat er niet meer zonder gevaar uit als de afsluiter toch werd 



 

opengedraaid! De afsluitstop heeft een kleine doorlaat, waardoor het mogelijk is dat bij 
ongewild opendraaien de druk weg kan en de stop veilig kan worden uitgedraaid. Door enkele 
korpsen worden kunststofstoppen en doppen gebruikt. Dit is op zich een goede oplossing, 
maar bij ongewild opendraaien vliegt de dop weg als een champagnekurk, en kan de 
drukhouder tollen.  

 
 

0.0.2.3. Pneumatische onderdelen  
 

0.0.2.3.1 Drukregelaar met overdrukventiel  
 
In de drukregelaar wordt de druk verminderd van 300 bar naar 5 à 10 bar. De drukregelaar is 
volledig zelfregelend en vergt geen enkele tussenkomst van de gebruiker. Enkel de fabrikant 
is gemachtigd om de drukregelaar te onderhouden of te herstellen. De drukregelaar is 
afgesteld om de luchttoevoer te verzorgen van twee gebruikers.  
 
Op het middendrukgedeelte is een beveiliging aangebracht in de vorm van een 
overdrukventiel. Indien de hogedruk sluitstift onvoldoende sluit, kan de druk in de 
middendrukkamer oplopen tot de druk van de drukhouder. Dat verschijnsel wordt 'nastijgen' 
genoemd. Het overdrukventiel blaast af bij een druk van ongeveer 10 bar.  

 
 

0.0.2.3.2 De manometer  
 
Elk persluchttoestel moet voorzien zijn van een manometer, die met een hogedrukslang op 
het hogedrukgedeelte van de drukregelaar aangesloten is. Afhankelijk van het merk en van 



 

het type toestel kan deze aansluiting direct dan wel indirect (met slang) zijn. De meeste 
manometers hebben fluorescerende wijzerplaten en aanwijsnaalden zodat de manometer 
ook in het donker kan afgelezen worden.  
 
De functie van de manometer is drievoudig:  

 het aanwijzen van de druk in de drukhouder: de druk is afleesbaar bij een geopende 
afsluiter. Aan de hand van de aangegeven druk weet men wat de resterende werktijd 
is en wanneer men moet terugtrekken;  

 een controle van de dichtheid van het hogedrukgedeelte: door de afsluiter van de 
drukhouder even te openen en meteen weer te sluiten, wordt het persluchttoestel op 
druk gebracht. Nu kan de dichtheid van het hogedrukgedeelte gemeten worden. 
Wanneer het toestel een lekkage vertoont of wanneer het ventiel in de drukregelaar 
onvoldoende sluit, zal de druk die de manometer aangeeft, dalen. Een terugval van de 
druk met maximaal 10 bar is tolereerbaar ;  

 controle van de werking van het reservedruksignaal: op de manometer is eveneens af 
te lezen wanneer het waarschuwingssignaal in werking treedt. Dit gebeurt wanneer 
het toestel via de longenautomaat langzaam drukloos wordt gemaakt. Het fluitsignaal 
werkt vanaf 60 bar. Om te testen moet men de lucht langzaam laten ontsnappen.  

 
Deze drie testen moeten bij de dagelijkse, wekelijkse controle en bij het wisselen van de 
drukhouder uitgevoerd worden. Wanneer één van de testen negatief uitvalt, moet het toestel 
buiten gebruik worden gesteld.  

 
 
 

0.0.2.3.3 Het akoestisch signaal en de longenautomaat  
 
Akoestisch signaal  
Het akoestisch signaal wordt gegeven door een fluitsysteem. De geluidssterkte moet, 
gemeten bij het oor en gedurende ten minste 15 seconden ononderbroken, minimaal 90 dbA 
bedragen. Het fluitsignaal is tegenwoordig geïntegreerd in de ontspanner en wordt 
middendruk gevoed. Deze fluitsignalen hangen dicht bij het oor van de persluchtdrager en zijn 
heel stabiel tot een restdruk van 10 bar in de drukhouder.  
 
 



 

Longenautomaat  
De longenautomaat, ook soms ademhalingsautomaat genoemd, heeft als belangrijkste functie 
de middendruk (6 à 9 bar), die in alle leidingen heerst, om te zetten naar een licht verhoogde 
atmosferische druk (1 bar + 3.5 mbar). Er heerst dus voortdurend een hogere druk in het 
gelaatstuk dan er buiten. Een statische overdruk van 3,5 mbar komt het meest voor. De 
nieuwste generatie van longautomaten kunnen een ademdebiet aan van maximaal 
5001/minuut, hebben een hoog ademcomfort, zijn onderhoudsvriendelijk en hebben een 
compacte vorm zodat er geen gezichtsbelemmering is.  

 
 

0.0.2.3.4 Hulpaansluiting en aansluiting voor twee flessen  
 
Het ademhalingstoestel voorziet in een tweede aansluiting waarop een tweede gelaatstuk kan 
aangesloten worden. Dit laat bijvoorbeeld toe om ademlucht te verstrekken aan een andere 
drager of aan een slachtoffer.  
Het persluchttoestel kan uitgerust worden met 2 drukhouders i.p.v. 1 wanneer de 
omstandigheden een langere autonomie vereisen. Dit is bijvoorbeeld in het geval van:  

 verkenning in een tunnel;  

 verkenning in ondergrondse parkeergarages;  

 verkenning in grote gesloten ruimtes;  

 het gebruik van zeer lange loodslijnen;  

 lange trajecten in een toxische omgeving.  
 

0.0.2.4. Het gelaatstuk  
 
Het gelaatstuk dat bij de brandweer wordt gebruikt bestaat uit een binnengelaatstuk 
(binnenmasker) en een buitengelaatstuk (buitenmasker). Het wordt gedragen met behulp van 
hoofdbanden (spin) of beugels.  
 
Gelaatstuk met spin  
De aansluitingen van de hoofdbanden op het gelaatstuk moeten vloeiend verlopen en de 
banden moeten de krachten, die op het gelaatstuk worden uitgeoefend, kunnen opvangen. 
Het bandenstelsel van het gelaatstuk is als volgt samengesteld:  

 voorhoofdband;  

 slaapband;  



 

 nekband  
 
Overigens, is er ook een draagband.  
 

 
Gelaatstuk met beugels  
In plaats van met hoofdbanden, is het gelaatstuk uitgerust met twee beugels die aangesloten 
zijn op het raam van het gelaatstuk. Deze beugels laten een directe en snellere bevestiging 
van het gelaatstuk aan de brandweerhelm toe en vormen één geheel, zonder dat de 
hoofdbescherming wegvalt. Het gelijktijdig inhaken van de beugels met de brandweerhelm 
zorgt voor een perfecte afdichting.  

 
 

0.0.2.4.1 Het volgelaatsmasker  
 
Volgelaatsmaker  
Het volgelaatsmasker is het gedeelte van het ademhalingstoestel via hetwelk wij ademen en 
dat de bescherming van ons gezicht verzekert.  
 
Dit is voornamelijk samengesteld uit een buitengelaatstuk en een binnengelaatstuk.  
 
Buitengelaatstuk.  
Het buitengelaatstuk bestaat uit een soepel gedeelte uit kunstrubber of kunststof, voorzien 
van een bandenstel (de spin) of van beugels aan de helm en van één of twee oogglazen; dit 
bevat eveneens een aansluiting voor de longautomaat, een uitademventiel, het 
binnengelaatstuk en eventueel een spreekmembraan. De randen van het gelaatstuk vormen 
een dichtingsraam dat over het voorhoofd, de slapen, wangen en kin loopt en zo een dichte 
aansluiting met het gezicht verzekert.  



 

 
Binnengelaatstuk  
Het binnengelaatstuk, dat is vastgehecht aan het buitengelaatstuk, zorgt ervoor dat de 
ingeademde lucht gescheiden blijft van de uitgeademde lucht. Deze scheiding is belangrijk, 
omdat de lucht die wij uitademen arm is aan O2 en rijk is aan CO2. Wij ademen eerst de 
luchtinhoud in ons volgelaatsmasker in en indien deze scheiding er niet zou zijn, zou deze 
concentratie van CO2 de ademhaling nadelig beïnvloeden.  
 
Men dient dus het circuit van in te ademen verse lucht te scheiden van het circuit van 
uitgeademde (afgevoerde) lucht. Het is duidelijk dat het circuit van uitgeademde (afgevoerde) 
lucht, eveneens « schadelijke ruimte » genoemd, zo klein mogelijk moet zijn.  
 
Deze scheiding wordt gecreëerd door dit binnengelaatstuk en op dit niveau bevindt zich het 
uitademventiel van onze uitgeademde lucht. De ingeademde verse lucht komt bij het verlaten 
van de longautomaat (tussen het buitengelaatstuk en het binnengelaatstuk), eerst langs de 
oogglazen of hét vizier, waardoor deze niet beslaan om vervolgens via twee klepjes in het 
binnengelaatstuk te stromen, waarna de lucht dan via onze longen wordt ingeademd.  
 
Een spraakmembraan brengt het stemgeluid van de drager naar buiten. Afhankelijk van de 
aard van het buitengelaatstuk kan dit een metaalachtig effect hebben.  
 
 

 
 



 

 
 

0.0.2.4.2 Lekken voorkomen  
 
Door de grote verscheidenheid aan gelaatsvormen blijft de mogelijkheid dat een gelaatstuk 
niet goed afsluit altijd aanwezig. De beste manier om lekkage te voorkomen is:  

 een goed passend gelaatstuk;  

 het gezicht vrijhouden van baardgroei, bakkebaarden of grote snor;  

 een vrij kort geknipt kapsel.  
 
Om het risico van lekkages verder in te perken, heeft de fabrikant het gelaatstuk zodanig 
ontwikkeld, dat er een overdruk heerst binnen het gelaatstuk. Bij inademing ontstaat een 
geringe onderdruk in het gelaatstuk, met andere woorden de kans op lekkages is dan het 
grootst. De gassen of giftige dampen kunnen op dat ogenblik het gemakkelijkst 
binnendringen. Met het overdruksysteem worden lekkages voorkomen door een lichte 
overdruk te creëren. De uitademklep en het onderdrukmembraan van de longautomaat 
worden met een veertje belast, waardoor een overdruk in het gelaatstuk ontstaat.  

 



 

0.0.3. Transport, opslag en onderhoud  
 
Stockage van het persluchttoestel  
Het toestel moet in een donkere ruimte bewaard worden en stofvrij. Het gelaatstuk wordt 
opgeborgen in een plastic zak. Het toestel mag niet blootgesteld worden aan rechtstreeks 
zonlicht, warmte of koude om te vermijden dat de rubberen onderdelen snel zouden 
verouderen. De flessen worden altijd goed afgesloten. Bij het transport en de opslag van de 
flessen moet men schokken vermijden.  
 
Het is aanbevolen om de gebruikte flessen nooit helemaal leeg te laten lopen. Volledig lege 
flessen moeten gedroogd worden om te voorkomen dat het vochtgehalte van de ademlucht 
te hoog wordt. Het drogen kan gebeuren met speciaal daarvoor voorziene droogapparatuur 
of door de flessen tweemaal volledig met droge lucht te vullen door middel van een 
compressor en ze progressief te laten leeglopen.  
 
Na ieder gebruik moeten alle onderdelen die met de huid of de uitgeademde lucht in contact 
zijn gekomen, gedesinfecteerd worden. Het voorlopig reinigen met water op de plaats van de 
interventie vergemakkelijkt de latere grondige reiniging maar is zeker niet voldoende.  
 
Vooraleer het masker gedesinfecteerd wordt, moet het grondig gereinigd worden met een 
vloeibare zeep en gespoeld met helder water. Nooit organische solventen (aceton, alcohol ... 
) gebruiken voor het reinigen van de rubberen delen. Alle delen moeten met een antiseptisch 
middel gedesinfecteerd worden. Het drogen gebeurt op maximum 60°C. Wanneer alle 
onderdelen droog, reukvrij en zuiver zijn, wordt het toestel opnieuw samengesteld. 
Controleer vooraleer je stockeert.  
 



 

 

 
 
 
Transport en stockage van de flessen  
De drukhouders bevatten een immense energie. Bij het gebruik en het transport moet men er 
dan ook over waken dat de drukhouders niet blootgesteld worden aan hevige schokken, dat 
ze niet vallen of rollen. Wanneer de afsluitkraan zou afbreken kan de drukhouder veranderen 
in een gevaarlijk en oncontroleerbaar projectiel. Men mag de drukhouder dan ook niet 
vastgrijpen bij de kraan om hem te vervoeren maar onder de kraan aan de flessenhals.  
 



 

Het manipuleren van een drukhouder gebeurt altijd met twee handen. Wanneer een fles 
gevallen is, is dat niet noodzakelijk zichtbaar aan de buitenkant. Het is dan ook veilig om een 
etiket op de fles te kleven als waarschuwing voor derden.  
 
We transporteren nooit meer dan twee drukhouders tegelijkertijd!  
 
De bewaarbaarheid van perslucht  
Perslucht voor adembeschermingstoestellen is onderworpen aan normen zodat de 
ingeademde lucht vanuit een drukhouder steeds van voldoende hoge kwaliteit is. De norm 
DIN1388 - EN137 is hier van toepassing. Die bepaalt o.a. dat de perslucht reuk- en smaakloos 
moet zijn, dat het zuurstofgehalte 20-21 % bedraagt en dat het CO2 gehalte kleiner moet zijn 
dan 500 ppm en het CO gehalte kleiner dan 15 ppm. Rond de opslag van met perslucht gevulde 
flessen bestaat enige vertwijfeling. Er is geen wettelijke bepaling omtrent de duurtijd waarop 
perslucht zich in een cilinder mag bevinden. Toch zijn er een aantal gebruiken binnen 
brandweerkorpsen die voorzien dat de lucht maximaal 6 tot 12 maand in de drukhouder mag 
blijven.  

 
 
 
 
 



 

0.0.4. Autonomie van het persluchttoestel   
 
Voor het berekenen van de tijd die men met een persluchttoestel kan werken, wordt 
uitgegaan van een gemiddeld luchtverbruik van 40 liter per minuut. De hoeveelheid lucht 
die in een houder aanwezig is wordt bepaald door de inhoud van de houder en de druk in 
de houder. Men kan de hoeveelheid lucht in de houder berekenen met de volgende 
formule:  
 
Inhoud x druk = hoeveelheid lucht   
 
Voorbeeld  

 

 
Inhoud drukhouder  

6 liter  

Druk drukhouder  300 bar 
Hoeveelheid lucht: 6 X 300 =  1.800 liter 
Luchtverbruik is gemiddeld per minuut 40 liter  
De gebruiksduur bedraagt 1.800 : 40 (liter)  45 minuten  
Luchtverbruik bij zeer zwaar werk  90 liter  
De gebruiksduur bedraagt 1.800 : 90 (liter)  20 minuten  
 
In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat we de berekening maken op basis van 300 bar. 
In realiteit moeten we uitgaan van 240 bar aangezien vanaf 60 bar het fluitsignaal in 
werking komt. Op die manier herberekend bedraagt de autonomie slechts 36 i.p.v. 45 
minuten.  
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I. GEVI NUMMERS 

 

De bovenste nummers op het oranje bord zijn de gevaarsidentificatienummers ( GEVI) Deze 

nummers zijn ook gekend als het KEMLER-getal en geven nadere aanwijzingen over de 

gevaren van de desbetreffende stof. 

Dit gevaarsidentificatienummer bestaat uit twee of drie cijfers. Het eerste cijfer duidt het 
primaire gevaar aan, het tweede en derde cijfer de bijkomende gevaren.  
 
De cijfers wijzen in het algemeen op de volgende gevaren: 
  

2 Ontsnappen van gas ten gevolge van druk of van een scheikundige reactie.  
3 Brandbaarheid van vloeistoffen (dampen) en gassen, of voor zelfverhitting 

vatbare vloeistof  
4 Brandbaarheid van vaste stoffen, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof  
5 Oxiderende werking (brandbevorderend)  
6 Giftigheid of gevaar voor besmetting  
7 Radioactiviteit  
8 Corrosiviteit (bijtende werking)  
9 Gevaar voor hevige spontane reactie  

 
 
 
 



 

 
De verdubbeling van een cijfer duidt op een toename van het overeenstemmend gevaar.  
Wanneer het gevaar van een stof op afdoende wijze met één enkel cijfer kan weergegeven 
worden, wordt aan dit cijfer rechts een nul toegevoegd.  
 
Wanneer het identificatienummer van het gevaar voorafgegaan wordt door de letter X, 
betekent dit dat de stof op een gevaarlijke wijze met water reageert. 
 
De cijfercombinaties 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 
90 en 99 hebben evenwel een speciale betekenis.  
 

22 Sterk gekoeld vloeibaar gas, verstikkend  
323 Brandbare vloeistof die met water reageert, waarbij brandbare gassen 

vrijkomen  
333 Pyrofore vloeistof  
362 Brandbare en giftige vloeistof die met water reageert, waarbij brandbare 

gassen vrijkomen  
382 Brandbare en bijtende vloeistof die met water reageert, waarbij 

brandbare gassen vrijkomen  
423 Vaste stof die met water reageert, waarbij brandbare gassen vrijkomen  
44 Brandbare vaste stof bij hoge temperatuur en in gesmolten toestand  
446 Brandbare en giftige vaste stof bij hoge temperatuur en in gesmolten 

toestand  
482 Bijtende vaste stof die met water reageert, waarbij brandbare gassen 

vrijkomen  
539 Brandbaar organisch peroxide  
606 Infectueuze (besmettelijke) stof  
623 Giftige vloeistof die met water reageert, waarbij brandbare gassen 

vrijkomen  
642 Giftige vaste stof die met water reageert, waarbij brandbare gassen 

vrijkomen  
823 Bijtende vloeistof die met water reageert, waarbij brandbare gassen 

vrijkomen  
842 Bijtende vast stof die met water reageert, waarbij brandbare gassen 

vrijkomen  
90 Milieugevaarlijke stof, diverse gevaarlijke stoffen  
99 Diverse gevaarlijke stoffen, warm vervoerd 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ETIKETTERING 

 

 

 Gevaar Model 
      

1 
Ontplofbare stoffen en voorwerpen 

Subklasse 1.1, 1.2 en 1.3 

 

1.4 
Ontplofbare stoffen en voorwerpen 

Subklasse 1.4 

 

1.5 
Ontplofbare stoffen en voorwerpen 

Subklasse 1.5 

 

1.6 
Ontplofbare stoffen en voorwerpen 

Subklasse 1.6 

 

      

2.1 Brandbare gassen 

  

      

2.2 Niet brandbaar en niet giftig gas (verstikkend) 

  

      



 

2.3 Giftige gassen 

 

      

3 
Brandbare vloeistoffen 

( Vlampunt < 60°C ) 

  

      

4.1 
Brandbare vaste stoffen 
Zelfontledende stoffen 

Ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand 

 

      

4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen 

 

      

4.3 
Stoffen die in contact met water brandbare gassen 

ontwikkelen 

 

      

5.1 Oxiderende stoffen 

 

      

5.2 Organische peroxides 

 

      



 

6.1 Giftige stoffen 

 

      

6.2 Infectueuze (besmettelijke) stoffen 

 

      

7a en 
7b 

Radioactieve stoffen 

 

7c en 
7d 

 

7e 

 

      

8 Corrosieve (bijtende) stoffen 

 

      

9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen 
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