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Voorwoord 

Deze module gaat over kernfusie. Kernfusie belooft voor 
de toekomst een schone, veilige en vrijwel onuitputtelijke 
energiebron maar... dat gaat niet vanzelf. Om over 35 
jaar de beschikking te hebben over energie uit kernfusie, 
moeten we nú wetenschappelijk onderzoek doen. Niet 
alleen in Nederland, maar in internationaal verband. 
 
In deze module proberen we je een idee te geven van dat 
onderzoek. Je gaat zelf aan de slag met onderzoeksvragen 
en uitdagingen die wetenschappers in dit veld 
tegenkomen. De module is gemaakt in samenwerking met 
het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in 
Nieuwegein, het laboratorium van waaruit vrijwel al het 
Nederlandse kernfusieonderzoek gedaan wordt.  
 
In deze module leer je een heleboel over de natuurkunde 
en technologie achter kernfusie als energiebron. Je zult 
ook zelf dingen moeten uitzoeken en de mogelijkheid 
krijgen je verder te verdiepen in onderdelen die je zelf 
interessant vindt. Maar er is uiteraard nog veel meer over 
kernfusie te vertellen dan we in deze module kunnen 
behandelen. Mocht je vragen hebben over dit onderwerp 
of er meer van willen weten dan kun je verder zoeken op 
de websites in de URL-lijst. Vooral ►URL10 geeft een 
uitgebreide achtergrond over kernfusie en het onderzoek 
hiernaar, in het Nederlands. Hier is ook een (e-mail) adres 
te vinden waar je met vragen terecht kunt. 
 
Veel succes en plezier met deze module! 
 
De Auteurs 
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Inleiding 

Je werkt bij een gerenommeerd internationaal 
ontwerpbureau. Op een dag komt de president van de 
Verenigde Staten op bezoek. "Onze olie raakt op", zegt 
hij. "Ik heb gehoord dat je met kernfusie ook energie kunt 
opwekken. Zoals u misschien weet, is kernfusie het proces 
dat de zon van energie voorziet. Het schijnt vrijwel 
onuitputtelijk te zijn, veilig en een kernfusiecentrale kan 
niet voor de productie van kernwapens gebruikt worden, is 
mij verteld. Ik heb zelfs gehoord dat er geen CO2 wordt 
uitgestoten. Dat scheelt weer problemen met het klimaat. 
Kan uw ontwerpbureau voor mij een ontwerp maken van 
een kernfusiecentrale, die groot genoeg is om New York 
van energie te voorzien? Hier is een zak met geld." 

Figuur 1: New York bij nacht (foto: 
Brandon Jennings / ShutterStock) 
 

Het is aan jou om dat ontwerp te maken. Omdat je dat 
nog niet eerder hebt gedaan, ga je op cursus. Daar wordt 
deze module behandeld. In de loop van deze module word 
je steeds deskundiger op dit gebied en wordt je ontwerp 
steeds gedetailleerder.  

Inhoud 
De eerste twee hoofdstukken van de module geven je 
achtergrondkennis op het gebied van energie, zodat je 
jouw ontwerp in een bredere context kunt plaatsen.  
In hoofdstuk drie ga je kijken waar chemische en 
nucleaire reacties eigenlijk hun energie vandaan halen, 
zodat je uiteindelijk de fusiereactie kunt kiezen die het 
meest geschikt is om op aarde te gebruiken.  
In hoofdstuk vier bestudeer je methoden om het hete 
brandstofmengsel op te sluiten en in hoofdstuk vijf leer je 
hoe het verhit kan worden.  
De wand van een fusiereactor krijgt het zwaar te 
verduren; in hoofdstuk zes ga je uitzoeken welke 
materialen daar tegen zouden kunnen.  
In hoofdstuk zeven ten slotte wordt de veiligheid van de 
centrale besproken, evenals methoden om van de fusie-
energie uiteindelijk bruikbare energie te maken. Ook krijg 
je in dit hoofdstuk een idee over hoe het fusieonderzoek 
internationaal georganiseerd is en maak je uiteindelijk 
zelf een ontwerp van een energiecentrale op kernfusie. 
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Doel 
Deze module richt zich vooral op verdieping van onderdelen 
van het vak natuurkunde. Daarnaast komen onderwerpen uit 
aanverwante vakgebieden als wiskunde en scheikunde aan de 
orde. Doel is om enige essentiële technische beslissingen die 
een rol spelen bij de bouw van een kernfusiecentrale te 
begrijpen. Hierdoor krijg je een beeld van kernfusie als 
energiebron, het onderzoek daarnaar en hoe dit zou kunnen 
bijdragen aan een veilige en duurzame energievoorziening. 

Leerdoelen 
Aan het einde van deze module kun je: 

 in een gegeven context (situatie) de hoeveelheid 
(benodigde of verbruikte) energie berekenen en 
omrekenen in de eenheden kWh, J en eV 

 vanuit een gegeven hoeveelheid energie in gegeven tijd 
het vermogen berekenen 

 het verschil tussen energiebronnen en energiedragers 
beschrijven en daarbij van ieder drie voorbeelden noemen 

 minstens drie methoden voor energieopslag met hun voor- 
en nadelen noemen 

 vanuit een gegeven context een beargumenteerde keuze 
maken ten aanzien van methoden voor opwekking van 
elektrische energie 

 berekeningen uitvoeren met bindingsenergie in de chemie 
en de kernfysica 

 het begrip activeringsenergie uitleggen en in een gegeven 
context herkennen 

 het verschil tussen de Coulombkracht en de sterke 
kernkracht benoemen 

 (kern)reactievergelijkingen in de daarvoor geldende 
notatiewijze opstellen vanuit een gegeven tekst 

 een beargumenteerde keuze maken uit de verschillende 
brandstoffen die op aarde gebruikt zouden kunnen worden 
voor een fusiereactie, op grond van de begrippen 
energieopbrengst, reactiekans en Q-factor in de kernfusie 

 uitleggen wat een plasma is en onder welke 
omstandigheden deze toestand gehandhaafd kan worden 

 uitleggen waarom en hoe een geladen deeltje om een 
magnetische veldlijn spiraliseert 

 berekeningen maken aan de Larmorstraal voor geladen 
deeltjes in een magneetveld; 
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 uitleggen hoe je een plasma kunt opsluiten en twee 
voorbeelden beschrijven die in werkelijkheid al zijn 
uitgevoerd 

 drie methoden beschrijven en uitleggen om de 
temperatuur van een plasma te verhogen 

 berekenen welke frequentie bruikbaar is bij 
microgolfverhitting 

 een beargumenteerde keuze maken voor een materiaal 
dat geschikt zou zijn voor de binnenwand van een 
fusiereactor 

 berekenen hoe de energie van eenvoudige kernreacties 
over de reactieproducten verdeeld wordt 

 beschrijven welke effecten neutronenstraling op 
materialen heeft 

Opbouw module 
De module is opgebouwd uit zeven ontwerpstappen. Elk 
hoofdstuk geeft je de benodigde kennis voor een nieuwe 
ontwerpstap. Je houdt een portfolio bij met alle 
informatie die je hebt uitgezocht of berekend en alle 
uitwerkingen van opdrachten. De beslissingen die je 
genomen hebt in het ontwerpproces houd je bij in een 
apart onderdeel van je portfolio. Hoe een portfolio er uit 
ziet vind je in de ► werkinstructie portfolio bijhouden in 
de NLT Toolbox. 
Je sluit deze module af met een Praktische Opdracht (PO). 
Bij de meeste hoofdstukken horen één of twee PO’s, die 
aan het eind van de module genoemd staan. Als afronding 
van de module kies je één van deze opdrachten. De 
docent kan besluiten daarnaast een schriftelijke toets (ST) 
te geven. 

Voorkennis 
De module gaat ervan uit dat je natuurkunde in VWO-4 
gehad hebt. Enige kennis van elektrische schakelingen is 
nodig en moet je (indien nodig) ophalen. Magnetisme en 
de Lorentzkracht worden in de module beperkt bekend 
verondersteld. De werking van een transformator wordt 
alleen kwalitatief bekend verondersteld; je hoeft er niet 
mee te kunnen rekenen. 
In de tekst staat vermeld waar het handig is om 
voorkennis op te halen. Daarbij staat dan ook vermeld 
welke literatuur je daarbij kunt raadplegen.  

 



1 Meten van energie 

Voordat je een kernfusie-energiecentrale gaat 
ontwerpen, moet je eerst een aantal basisbegrippen 
kennen die gebruikt worden voor het meten van energie. 
In dit hoofdstuk zullen we bekende begrippen ophalen. 
Daarnaast komt ook een aantal nieuwe begrippen en 
eenheden aan de orde. 

1.1 Energie en vermogen 
1.1 Opdracht: mindmap energie 
Maak eerst individueel en vervolgens klassikaal een 
mindmap over energie: Schrijf alle concepten die met 
energie te maken hebben op en teken er vervolgens lijnen 
tussen om de verbanden aan te geven. 
Kijk hiervoor in ►werkinstructie mind mappen in de NLT 
Toolbox. 

Energie 
Energie is gedefinieerd als de mogelijkheid om arbeid te 
verrichten. Dagelijks gebruiken we verschillende soorten 
energie. Als we een lamp aandoen, wordt elektrische 
energie omgezet in lichtenergie. Als we koken op gas 
wordt chemische energie omgezet in thermische energie 
(warmte). Om te weten hoeveel energie we gebruiken, 
willen we al deze soorten energie met elkaar kunnen 
vergelijken.  
 
In welke eenheden meten we energie? 
De standaardeenheid van energie is de joule (J). Een 
Joule is gelijk aan de energie die nodig is om over een 
afstand van 1 meter een kracht van 1 newton uit te 
oefenen.  
Eén joule is maar heel weinig energie en meestal 
gebruiken we daarom de kilojoule  
(1 kJ = 1.000 J) of de megajoule (1 MJ = 1.000.000 J). 
 
Ook ons lichaam heeft energie nodig. We verwerken 
voedsel om arbeid te verrichten, zoals lopen, spieren 
bewegen, groeien en schade repareren.  
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Een banaan bevat ongeveer 180 kJ energie en een reep 
chocola ongeveer 2000 kJ. Op verpakkingen van 
voedingsmiddelen staat meestal vermeld hoeveel energie 
het voedsel bevat.  
Als je een minuut hardloopt, verbruik je ongeveer 40 kJ 
en voor een minuut fietsen heb je 33 kJ nodig. Zelfs als je 
slaapt, gebruik je nog 4 kJ per minuut. Dus met één reep 
chocola kun je ongeveer vijftig minuten hardlopen of acht 
uur slapen.  
Vermogen 
Naast het begrip energie komen we ook vaak het begrip 
vermogen tegen. Vermogen is de hoeveelheid energie die 
per tijdseenheid wordt omgezet. Vermogen wordt daarom 
gemeten in joule per seconde (J/s), ook wel watt (W) 
genoemd. Een lamp van 100 watt gebruikt elke seconde 
100 joule aan energie. Per minuut gebruikt deze lamp dus 
6000 joule. 
 
In de vorm van een vergelijking wordt vermogen 
gedefinieerd als: 

E
P

t
        (1) 

waarin: 

 P = vermogen in watts (W) 

 E = energie in joules (J) 

 t = tijd in seconden (s). 

 

Figuur 2:  Soms gebruikt een 
klok met een vermogen van 
5 W per maand meer energie 
dan een elektrische 
broodrooster met een 
vermogen van 1.400 W. Dat 
komt doordat de klok de hele 
maand aan staat, terwijl het 
broodrooster steeds maar kort 
wordt gebruikt. (foto’s: 
ShutterStock) 
 

Op de meeste apparaten, zoals een tv of magnetron, 
staat het vermogen vermeld. Een magnetron verbruikt 
bijvoorbeeld 1000 watt en een wekkerradio ongeveer 10 
watt. Ook de watt drukken we vaak in grotere eenheden 
uit, bijvoorbeeld in kilowatt (1 kW = 1000 watt), in 
megawatt (1 MW = 1.000.000 watt) of in gigawatt (1 GW = 
1000 MW). 
 
Hoeveel is dat, 1000 watt, of 10 watt? Laten we ons eigen 
lichaam als voorbeeld nemen. Als je een trap oploopt, 
moet je een bepaald vermogen kunnen leveren. Stel dat 
Linda (50 kg) drie trappen oprent en daarbij een hoogte 
van ongeveer 10 meter overbrugt.  
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Om uit te rekenen hoeveel energie ze daarvoor nodig 
heeft, gebruiken we formule (2) (voorkennis): 
 

sgmsFE z       (2) 

 
waarin: 

 E = energie in joules (J) 

 Fz = zwaartekracht in newton (N) 

 s = afstand in meters (m) 

 m = massa in kilogrammen (kg) 

 g = gravitatieversnelling of valversnelling in meter per 
seconde kwadraat (9,81 m/s2). 

 
Daaruit blijkt dat ze 4900 joule nodig heeft (50 kilogram x 
9,8 joule per kilogram per meter x 10 meter). Als ze dat 
in 20 seconden doet, heeft ze in die 20 seconden 4900/20 
= 245 watt geleverd. Dat is behoorlijk vermoeiend! 
 
Een gezond mens kan met zijn armen gedurende lange 
tijd maar 50 watt produceren zonder moe te worden. 
Gebruik je je benen, bijvoorbeeld op de fiets, dan kun je 
gedurende lange tijd 75 tot 125 watt produceren. Dat 
betekent dat je tien fietsende mensen nodig hebt om het 
vermogen van een magnetron te leveren! In een sprint 
kan je lichaam wel 1000 watt leveren, maar dat hou je 
dan maar ongeveer 30 seconden vol. 
 
Energie en vermogen worden vaak door elkaar gebruikt, 
maar ze betekenen iets totaal anders. Vermogen is een 
maat voor hoe snel er energie wordt verbruikt. Als je 10 
joule gebruikt gedurende 5 seconden, of 10 joule 
gedurende 10 seconden, heb je in beide gevallen 
evenveel energie verbruikt. Maar het vermogen was in het 
eerste geval 10/5 = 2 watt en in het tweede geval  
10/10 = 1 watt. In het tweede geval was de snelheid 
waarmee de energie werd gebruikt dus lager. 

 
1.2 Vraag 
Vermogen om een ladder te beklimmen. 
a. Susanne (massa 60 kg) beklimt een ladder. De verticale 

afstand tussen de treden bedraagt 25 cm. Ze klimt 
met een snelheid van 2 treden per seconde en de 
ladder heeft 16 treden. Bereken het vermogen dat 
Susanne hierbij ontwikkelt. Hoeveel energie heeft ze 
in totaal nodig om de hele ladder te beklimmen? 
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b. Vermogen van een fonteinpomp. 
Een fonteinpompje pompt water uit een vijver 2,0 
meter omhoog met een snelheid van 500 liter per uur. 
De inhoud van de vijver is 10 kubieke meter. Wat is 
het vermogen van de pomp? Hoeveel energie zou het 
kosten om al het water in de vijver omhoog te 
pompen? 

1.2 Energie-eenheden 
Boven ben je de standaardeenheid van energie al 
tegengekomen: de joule. In verschillende situaties kan 
het echter handiger zijn om andere eenheden te 
gebruiken. Wanneer we bijvoorbeeld spreken over 
grootschalig energieverbruik, vergelijken we vaak een 
hoeveelheid energie met de hoeveelheid olie die je zou 
moeten verbranden om die energie op te wekken. Dan 
gebruik je de "ton aardolie-equivalent" eenheid. Als we 
met elektriciteit bezig zijn, zien we vaker de eenheid 
kilowattuur. De energie-inhoud van eten drukken we 
meestal uit in (kilo)calorieën. Fysici die rekenen met 
heel kleine hoeveelheden energie op atomaire schaal 
werken vaak met de elektronvolt (eV). 

Het kilowattuur (kWh) 
De eenheid van energie die je waarschijnlijk aantreft op 
de huishoudelijke energierekening is 1000 watt gedurende 
1 uur, ofwel het kilowattuur (kWh). Niet te verwarren 
met de watt - een eenheid van vermogen! 
 
Het kilowattuur is handig voor het registreren van 
hoeveelheden elektrische energie. Om met deze eenheid 
de hoeveelheid opgewekte energie te berekenen, hoef je 
alleen maar het vermogen van een apparaat te 
vermenigvuldigen met het aantal uur dat het apparaat 
aanstaat.  
Een voorbeeld: een wasmachine met een vermogen van 
2,2 kW staat een uur aan. Gedurende deze tijd gebruikt 
de machine 2,2 kW x 1 uur = 2,2 kWh aan energie. 
 
Hoeveel energie is 1 kWh? 1000 watt gedurende één uur is 
gelijk aan 1000 joule per seconde x 3600 seconden = 
3.600.000 joule. Voor die energie betaal je ongeveer 13 
eurocent (de gemiddelde prijs in de EU). Stel je voor dat 
je een eersteklas atleet inhuurt om die energie voor je op 
te wekken, bijvoorbeeld door op een fiets een dynamo 
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aan te drijven. Een atleet kan gedurende een paar uur 
300 watt produceren, dus hij of zij is drie uur hard aan 
het werk om die ene kWh op te wekken! En waarschijnlijk 
moet je daarvoor wat meer betalen dan 13 eurocent. In 
informatieblok 1 krijg je een idee wat je met die energie 
kunt. 

 

1. Achtergrondinformatie: Wat kun je doen 
met één kilowattuur? 
Voor elk van de volgende dingen heb je (ongeveer) één 
kilowattuur aan energie nodig: 

 je eten gedurende één dag bewaren in een 
energiezuinige koelkast 

 de Eiffeltoren 4 centimeter optillen 

 1 kubieke meter water met 1 graad Celsius verwarmen 

 een gemiddelde elektrische auto 1,6 kilometer laten 
rijden  

 je stereo-installatie 20 tot 30 uur laten spelen 

 een spaarlamp van 18 watt 55 uur laten branden. 

 
1.3 Vraag: rekenen met het kilowattuur 
Hoeveel kWh wordt gebruikt door een elektrische oven    

 
1.4 Opdracht: het kilowattuur in huis 
Stel dat je in een dag 10 kWh aan elektriciteit in je 
huishouden hebt verbruikt. Stel een (geloofwaardige) lijst 
samen met de apparaten die in deze dag aan hadden 
kunnen staan, met de tijdsduur en het totale 
energieverbruik van elk. Hoeveel bedraagt de totaal 
verbruikte energie in joule? 
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Figuur 3: Voedsel bevat veel energie: deze hamburger bevat in totaal ongeveer 
1840 kJ (440 kcal). (Foto: ShutterStock) 
 

De calorie (cal) 
De energie in voedingsmiddelen wordt op de verpakking 
aangegeven in kJ. Maar in het dagelijkse gebruik wordt 
deze energie vaak nog uitgedrukt in een andere eenheid, 
de calorie (afkorting cal). Eén calorie is de energie die je 
nodig hebt om één gram water met één graad Celsius op 
te warmen. Een calorie is gelijk aan 4,19 joule. Vaak 
wordt een grotere eenheid gebruikt, de kilocalorie 
(kcal): 1 kcal = 1000 cal = 4190 joule.  
De gemiddelde voedselbehoefte per dag van een 
volwassen man is 2300 kcal en voor een vrouw 2000 kcal, 
maar die getallen hangen erg af van de leeftijd, het 
gewicht en hoe actief je bent. 

De ton aardolie-equivalent (toe) 
Een andere eenheid die veel wordt gebruikt om 
hoeveelheden energie in uit te drukken is de ton aardolie-
equivalent (in het Engels “ton of oil equivalent” of toe). 
Een toe is gelijk aan de gemiddelde warmte-energie die 
vrijkomt bij de verbranding van 1 ton ruwe aardolie, 
ofwel 41.868 megajoule. Deze eenheid wordt vaak 
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gebruikt in overzichten waarin verschillende 
energiebronnen voorkomen, zoals steenkool, olie, 
aardgas, kernenergie, enzovoorts. 
 

Land/regio Bevolking (106 
mensen) 

Totaal primair energiegebruik (106 toe per 
jaar) 

India 1049 539 
Afrika 832 540 
China 1287 1245 
Brazilië 174 191 
Europese Unie (EU-
25) 

455 1692 

Verenigde Staten 287 2290 
Wereld 6196 10.231 

Figuur 4: Tabel met het totale primaire energiegebruik in toe per jaar in verschillende delen van 
de wereld, in 2002 (bron: IEA) 
 

1.5 Vraag: energiegebruik in de wereld 
Gebruik de tabel in figuur 4 om het totale energiegebruik 
van de wereld in 2002 uit te drukken in 
a. joule 
b. kilowattuur. 

 
1.6 Vraag: verschil in energiegebruik 
Gebruik de tabel in figuur 4. Bereken het energieverbruik 
per persoon (in toe) in India, Europa en de Verenigde 
Staten. Vergelijk de gevonden waarden met elkaar. 

De elektronvolt 
In voedsel en in steenkool is de energie opgeslagen als 
chemische energie. Deze energie komt vrij bij chemische 
reacties tussen moleculen. Ook in de kernen van atomen 
zit energie opgeslagen: kernenergie. Deze energie kan 
vrijgemaakt worden in kernreacties. In een kerncentrale 
zoals die in Borssele bijvoorbeeld, worden atoomkernen 
van het zware metaal uranium gespleten. Hierdoor 
ontstaan lichtere kernen, én energie. Ook bij kernfusie, 
het onderwerp van deze module, wordt de energie uit 
atoomkernen vrijgemaakt, ditmaal door lichte 
atoomkernen juist samen te smelten tot zwaardere. 
 
Als we het over enkele atomen of moleculen hebben en 
de reacties daartussen, dan gaat het om heel kleine 
hoeveelheden energie. Alle gewone eenheden, zoals de 
joule of de kWh zijn dan onhandig groot. Gemakkelijker is 
het om energieveranderingen op atomaire schaal uit te 
drukken in een energie-eenheid die ook op atomaire 
schaal gedefinieerd is: de elektronvolt.  
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Figuur 5: Een elektron tussen twee platen met daartussen een spanningsverschil van 1 V wordt 
versneld tot een kinetische energie van 1 eV. Bij een groter spanningsverschil krijgt het elektron 
ook meer energie. (Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 

 
Als een elektron (negatieve lading) zich tussen twee 
geleidende platen bevindt waartussen een 
spanningsverschil is aangebracht (figuur 5), dan zal het 
elektron worden aangetrokken door de plaat met 
positieve lading (de anode). Het elektron zal dus in die 
richting versneld worden en zijn kinetische energie zal 
toenemen. Positief geladen deeltjes worden versneld in 
de richting van de kathode. De toename van de kinetische 
energie hangt af van het spanningsverschil tussen de 
anode en de kathode volgens formule (3): 
 

akkin UqE        (3) 

 
waarin: 

 ΔEkin = toename van de kinetische energie van het 
deeltje in joules (J) 

 q = lading van het deeltje in coulombs (C) 

 Uak = spanningsverschil tussen de anode en de kathode 
in volts (V). 

 
Als we een elektron tussen twee platen hangen met een 
spanningsverschil van 1,000 V ertussen, dan volgt uit 
formule (3) dat het een kinetische energie van     
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1,60210-19 J krijgt. Deze hoeveelheid energie is precies 
één elektronvolt (eV). 
 
De kinetische energie in elektronvolt is uit formule (3) uit 
te rekenen door de lading niet in coulomb uit te drukken, 
maar in het elementaire ladingskwantum e1. 

 

Voorbeeldvraag: alfadeeltje tussen twee platen 
Een alfadeeltje (een heliumkern met lading +2 e) hangt 
stil vlak voor een geaarde metalen plaat, de kathode. Op 
een andere plaat, de anode, staat een spanning van 
−25,0 V ten opzichte van de aarde. Bereken de kinetische 
energie waarmee het alfadeeltje de anode raakt. 
a. in elektronvolt 
b. in joule. 
 
Uitwerking: 
a. De lading van het deeltje q = 2e. Het spanningsverschil 

Uak = −25 V. Invullen in formule (2) levert ΔEkin = −2  
−25,0 = 50,0 eV, dat wil zeggen een toename van 50 
eV. Aangezien het deeltje in eerste instantie stil hing 
(Ekin = 0 eV), raakt het alfadeeltje de anode met een 
kinetische energie van 50,0 eV. 

b. 1 eV = 1,60210−19 J, dus 50,0 eV = 50,0  1,60210−19 = 

8,0110−18 J. 
Een ander manier is om de lading van het alfadeeltje 

in coulomb (q = 3,20410−19 C) in te vullen in formule 

(3). Dan volgt ΔEkin = −3,20410−19  −25,0 = 8,0110−18 J. 

 
De elektronvolt wordt gebruikt om kleine hoeveelheden 
energie op de schaal van atomen en moleculen te meten. 
De energie die in chemische reacties per molecuul wordt 
omgezet, drukt men uit in elektronvolt. In de scheikunde 
zet men deze energie vaak achter de reactievergelijking. 
Natuurkundigen zetten de energie meestal in de reactie 
zelf. In deze module zullen we de natuurkundige notatie 
gebruiken.  
 
1.7 Vraag: joule en elektronvolt 
Een elektron doorloopt een spanningsverschil van 500 V.  
a. Bereken de toename in kinetische energie in J. 
b. Bereken de toename in kinetische energie in eV. 

 
                                                 
1 Het elementaire ladingskwantum e is de kleinst mogelijke elektrische lading. Een proton heeft een 
lading van +e, een elektron heeft een lading van –e. 
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1.8 Vraag: elektronenbuis 

 

Als een metalen draad in een vacuüm wordt verhit, 
kunnen van die draad elektronen ontsnappen. Zo’n 
gloeidraad wordt dan een kathode genoemd. In een 
elektronenbuis (vóór de grootschalige introductie van de 
microchip in de jaren tachtig veel gebruikt in radio’s, 
versterkers en zelfs de eerste computers) is rondom de 
kathode een metalen plaatje aangebracht waarop een 
spanning kan worden aangelegd. Dit wordt de anode 
genoemd. 

Figuur 6: Verschillende soorten 
elektronenbuizen (Foto: Tomaž 
Šolc). 
 

a. Beschrijf wat er gebeurt als er op de anode een 
negatieve spanning ten opzichte van de kathode wordt 
aangelegd. 

b. Beschrijf wat er gebeurt als er op de anode een 
positieve spanning ten opzichte van de kathode wordt 
aangelegd. 

c. Bereken de kinetische energie van de elektronen die op 
de anode inslaan als op de anode een spanning van 
+100 V staat ten opzichte van de kathode. Geef je 
antwoord zowel in J als in eV. 
 

 
1.9 Vraag: verbranding van grafiet 
Pure koolstof (grafiet) kan verbrand worden met zuurstof. 
Dit is een reactie waarbij energie en koolstofdioxide 
vrijkomen. De reactievergelijking van deze verbranding 
is:  
 

19
2 2 6,5 10 JC O CO      

 
Bereken hoeveel energie in er per koolstofatoom vrijkomt 
in elektronvolt. 

 
1.10 Vraag: verbranding van waterstof 
Bij de verbranding van waterstof reageren twee 
moleculen waterstof met één molecuul zuurstof, waarbij 
twee moleculen water worden gevormd, plus energie. De 
reactievergelijking ziet er dan als volgt uit:  
 

19
2 2 22 2 9,5 1H O H O     0 J  

 
Bereken hoeveel energie er per waterstofmolecuul 
vrijkomt in elektronvolt. 
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1.11 Vraag: Large Hadron Collider 
De deeltjesversneller Large Hadron Collider (LHC) die in 
september 2008 in CERN bij Genève in gebruik is 
genomen, kan protonen versnellen tot ze een kinetische 
energie van 7,0·1012 eV per proton hebben. Voor de 
experimenten worden bundels protonen gebruikt, waar in 
totaal 3,23·1014 protonen in zitten.  
Bereken de totale kinetische energie van een bundel in 
joule. 

Energie en temperatuur 
Temperatuur is een maat voor de gemiddelde 
kinetische energie per deeltje van een stof. Je kunt 
daarom temperatuur ook uitdrukken in energie-eenheden. 
Fysici gebruiken soms de elektronvolt als een eenheid van 
temperatuur – kijk bijvoorbeeld naar de data in het 
hoofdstuk Plasma’s van je BINAS. Als een wetenschapper 
zegt dat een gas een temperatuur heeft van 0,6 eV, 
bedoelt hij of zij dat de gemiddelde kinetische energie 
van de deeltjes in dat gas 0,6 elektronvolt bedraagt. Een 

temperatuur van 1 eV komt overeen met 1,160104 K, dus 
ruim elfduizend kelvin. 

 
1.12: kinetische energie luchtdeeltjes 
a. Bereken de gemiddelde kinetische energie van de 

moleculen in lucht bij 20 oC in eV. 
b. Reken je antwoord bij a. om in J. 

c. Gebruik je antwoord bij b. en 2
2
1 mvEkin   om de    

gemiddelde snelheid van zuurstofmoleculen in lucht 
van deze temperatuur te bepalen (de massa van een 

zuurstofmolecuul is 2,6610-26 kg). 

 

Ontwerpstap één 
Maak in je portfolio een tabel waarmee je verschillende energie-eenheden in elkaar kunt 
omrekenen. 
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2 Energie, motor van jouw wereld 

Bijna alles wat er om ons heen gebeurt, is terug te voeren 
op het omzetten van de ene soort energie in de andere. 
In een kampvuur wordt de chemische energie in het hout 
omgezet in warmte-energie en lichtenergie. Bij het 
kloppen van slagroom met een elektrische mixer wordt 
elektrische energie omgezet in bewegingsenergie. We 
gebruiken dus veel verschillende soorten energie, zoals 
elektrische energie uit het stopcontact of chemische 
energie in aardgas en benzine.  
 
Kunnen we niet gewoon één vorm van energie gebruiken, 
bijvoorbeeld elektrische energie? Ja en nee. Zoals we 
verderop zullen zien, is elektrische energie soms niet zo 
handig en heb je meer aan een vloeibare of gasvormige 
brandstof. Welke soort energie je nodig hebt, hangt sterk 
af van de toepassing.  
 
In ontwerpstap twee in blok 3 ga je bepalen welke soort 
energie jouw kernfusiecentrale produceert. Elektrische 
energie, warmte-energie of misschien wel chemische 
energie in de vorm van waterstof?  
Daarnaast is het nuttig om een idee te hebben over de 
voor- en nadelen van allerlei energiebronnen, zodat je de 
voor- en nadelen van kernfusie daarmee kunt vergelijken. 
Bovendien is het belangrijk onderscheid te maken tussen 
een energiebron en een energiedrager. 

2.1 Energiebronnen, 
energiedragers en 
energieopslag 

In feite is bijna alle energie op aarde afkomstig van de 
zon. Planten groeien dankzij zonlicht; met hun 
bladgroenkorrels zetten ze de energie van de zon om in 
chemische energie. Dieren eten deze planten en halen 
daar hun energie vandaan. Fossiele brandstoffen, zoals 
aardgas, steenkool en aardolie, zijn miljoenen jaren 
geleden gevormd uit dode planten en dieren. Deze 
fossiele brandstoffen bestaan dus in feite uit opgeslagen 
zonne-energie. De zon drijft het weersysteem aan, zodat 

Figuur 7: Bijna alle energie op aarde 
is afkomstig van kernfusie in de zon 
(foto: ShutterStock). 
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ook windkracht en waterkracht (uit rivieren die gevoed 
worden met regenwater en smeltwater van sneeuw) 
indirect van de zon afkomstig zijn. Uitzonderingen zijn 
bijvoorbeeld getijdenenergie, (afkomstig uit de 
potentiële energie van de maan) en kernenergie, het 
onderwerp van deze module. 

Energiebronnen 
Hoewel de meeste energie die we gebruiken dus is terug 
te voeren tot één bron, spreken we toch van 
verschillende energiebronnen. Je zou kunnen zeggen dat 
elke vorm van energie waar de mens nog niets aan heeft 
omgezet, een energiebron is. Fossiele brandstoffen vallen 
onder deze definitie, net als wind, stromend water en 
kernenergie. Deze niet-omgezette energiebronnen 
worden ook vaak primaire energiebronnen genoemd. Het 
aandeel van verschillende (primaire) energiebronnen in 
de wereld is te zien in figuur 8.  
 

 
Figuur 8: De bronnen van primaire energie in het jaar 2002, wereldwijd. De totale hoeveelheid 
energie die werd gebruikt is 10,230 Mtoe. De categorie ‘anders’ bevat geothermisch, zonne- en 
windenergie etc. (Afbeelding: FOM Rijnhuizen. gegevens: IEA) 

 
 
Om energie te gebruiken, moet deze meestal worden 
omgezet van de ene soort in de andere. Deze omzetting is 
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nooit volledig. Er wordt altijd een deel omgezet in een 
soort energie waar we weinig aan hebben, meestal 
warmte-energie. We zeggen dan dat deze energie 
“verloren” gaat, hoewel hij natuurlijk niet echt 
verdwijnt. Het percentage dat daadwerkelijk wordt 
omgezet in de gewenste energiesoort wordt het 
rendement genoemd. Het rendement η van een bepaalde 
omzetting is te berekenen met formule (4): 
 

%100
in

uit

E

E
       (4) 

Hierin is Ein de hoeveelheid energie die nodig is om een 
hoeveelheid nuttige energie Euit te leveren. Beide moeten 
in dezelfde energie-eenheden staan, maar welke eenheid 
dat is maakt niet uit. Het rendement η is een percentage 
en heeft geen eenheid.  
 
Omdat vermogen niets anders is dan energie per 
tijdseenheid, kan het rendement ook uitgerekend worden 
uit vermogens. De formule wordt dan: 
 

%100
in

uit

P

P
       (5) 

 
Met de beide P’s de vermogens. Ook hier is het belangrijk 
dat je voor beide dezelfde (vermogens-)eenheid gebruikt. 

 
2.1 Proef: rendement van een kookplaatje 
Gebruik een elektrische kookplaat, een kWh-meter en 
een bekerglas water om te meten met welk rendement 
het water in het bekerglas verhit wordt door de 
kookplaat. 
a. Vul een bekerglas met een nauwkeurig bekende 

hoeveelheid water. Meet de temperatuur van het 
water en schrijf die op. 

b. Bereken met behulp van BINAS de hoeveelheid energie 
die nodig is om jouw hoeveelheid water aan de kook 
te brengen. 

c. Breng het water aan de kook op het kookplaatje. 
Gebruik de kWh-meter om de energie te meten die 
het kookplaatje verbruikt en meet de tijd totdat het 
water begint te koken. Schrijf je metingen op. 

d. Bereken nu het rendement van het op deze manier 
koken van water met formule (4). 
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Energiedragers 
Energiebronnen zijn niet altijd aanwezig op de plaatsen 
waar mensen energie nodig hebben. Energie moet je dus 
vaak transporteren. Sommige energiebronnen zijn zelf 
makkelijk te transporteren. Aardgas bijvoorbeeld kun je 
met een buizensysteem tot aan je gasfornuis brengen. 
Maar hoe vervoer je windenergie? Daarvoor is een 
energiedrager nodig. Dat is een vorm van energie die 
eenvoudig te transporteren is en die op de plaats van het 
gebruik weer eenvoudig om te zetten is in de gewenste 
soort energie. 

 
Figuur 9: Elektriceit is de meest 
flexibele energiedrager (foto: 
ShutterStock). 
 

 
Elektriciteit is de meest gebruikte en meest flexibele 
energiedrager. Deze energiedrager kun je voor vrijwel 
alle toepassingen gebruiken. Op de plek waar je 
elektriciteit gebruikt, produceer je geen afvalstoffen of 
hinderlijk lawaai. Ook heb je geen brandstoftank nodig 
om je computer of stereo-installatie van energie te 
voorzien. Elektriciteit is er op het moment dat je het 
nodig hebt en in de vorm waarin je het wilt hebben. 
 
Wereldwijd neemt het gebruik van elektrische energie 
snel toe. Op dit moment vormt het ongeveer 16% van het 
energiegebruik in de wereld. Dat is zo’n 17,700 TWh 
elektrische energie per jaar (1 TWh = 1012 Wh). 
Onderzoekers voorspellen dat het elektriciteitsgebruik 
tussen 2003 en 2030 zal verdubbelen en dat de snelste 
groei plaats zal vinden in landen die zich sterk aan het 
ontwikkelen zijn, zoals China. Op dit moment heeft een 
kwart van de wereldbevolking nog geen toegang tot 
elektrische energie. 
 
Maar er zijn ook nadelen aan elektriciteit als 
energiedrager. Omdat elektriciteit centraal wordt 
opgewekt, is er een duur landelijk distributienetwerk 
nodig om deze energie naar een huis te brengen. De 
hoogspanningsmasten vormen van dat distributienetwerk 
het meest zichtbare onderdeel. Bij het transport gaat 
gemiddeld 10% van de energie verloren.  

 
Figuur 10: Uit een batterij met een 
massa van 25 g kun je ongeveer 9 kJ 
aan elektrische energie halen; in 
25 g benzine zit 1200 kJ energie 
(foto: ShutterStock).  
 

Energieopslag 
Het gebruik van elektriciteit als energiedrager heeft nog 
een nadeel: Het is lastig om elektrische energie in grote 
hoeveelheden op te slaan. Daarvoor zijn grote, zware 
accu’s nodig (figuur 10), wat elektrische energie 
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bijvoorbeeld niet zo geschikt maakt voor gebruik in de 
transportsector. Treinen lossen dit probleem op met 
bovenleidingen, die in feite functioneren als extreem 
lange verlengsnoeren. 
 
Chemische energie is vaak veel eenvoudiger op te slaan. 
Gas, diesel, benzine en kerosine kun je in tanks bewaren. 
Kolen en houtsnippers kun je zelfs gewoon opstapelen. 
 
Energieopslag is een belangrijk onderdeel van een 
distributienetwerk. Het is belangrijk om te beseffen dat 
de elektrische energie niet wordt opgeslagen in het 
netwerk: elk beetje elektrische energie dat je op een 
gegeven moment gebruikt, is een fractie van een seconde 
eerder opgewekt in een centrale. Dat betekent: zodra je 
het licht aandoet in een kamer, moet er ergens een 
elektriciteitscentrale een klein beetje harder gaan 
draaien. Op dat moment zal die centrale dus iets meer 
brandstof gaan verbruiken. 
 
We gaan steeds meer energiebronnen gebruiken die niet 
altijd in dezelfde mate beschikbaar zijn en die niet door 
mensen kunnen worden geregeld, zoals zon en wind. Wat 
nu als het hele land tegelijk de televisie aanzet om een 
belangrijke voetbalwedstrijd te zien, terwijl het net even 
niet waait? Dan moeten we opgeslagen reserves kunnen 
gebruiken. 
 
Daarom zetten we elektrische energie om in een andere 
energiesoort, die beter is op te slaan. In het huidige 
Europese elektriciteitsnetwerk gebruiken we stuwmeren 
(vooral in Noorwegen) voor energieopslag. Als er teveel 
elektriciteit wordt geproduceerd, gebruiken we het 
overschot om het water in een stuwmeer omhoog te 
pompen. De elektrische energie wordt dan omgezet in de 
potentiële energie van het water. Als later weer meer 
elektriciteit nodig is, kunnen we die door de turbines in 
de stuwdam weer opwekken. Bij energieopslag gaat vaak 
een deel van de energie verloren. 
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2.2 Energiegebruik 
Verschillend gebruik van energie vraagt om verschillende 
energiedragers en opslagmethoden. Van alle energie die 
mensen gebruiken, is ongeveer één derde voor transport, 
één derde voor de industrie en één derde voor 
huishoudelijk gebruik. 
 

 
Figuur 11: De luchtvaart verbruikt veel kerosine (foto: McGun / Wikimedia Commons). 

 

Transport 
Elke dag worden miljarden kilo’s goederen 
getransporteerd over de weg, het water of door de lucht, 
door vrachtwagens, treinen, schepen en vliegtuigen. Bijna 
alle machines die bij dit transport worden gebruikt, 
worden aangedreven met benzine, diesel of kerosine. Dit 
zijn energiedragers die uit ruwe aardolie worden 
gemaakt. Biodiesel (uit koolzaadolie) is een energiedrager 
die ook zeer geschikt is voor transport, net als aardgas. 
Alleen de trein (en vergelijkbare vervoersystemen zoals 
de tram en de metro) wordt grotendeels aangedreven 
met elektriciteit. 

Industrieel energiegebruik 
Energie is één van de belangrijkste grondstoffen voor de 
industrie. Omdat fabrieken meestal warmte én 
elektriciteit nodig hebben, wordt elektriciteit vaak in de 
fabriek zelf opgewekt, zodat de warmte die overblijft, 
gebruikt kan worden in een industrieel proces. Op die 
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manier wordt de energie zo optimaal mogelijk benut. Dit 
heet warmtekrachtkoppeling (wkk).  
 
Maar ook de dienstverlenende industrie gebruikt veel 
energie. Denk maar aan computers, verlichting, 
verwarming en airconditioning. In grote kantoorgebouwen 
passen we tegenwoordig ook steeds vaker 
warmtekrachtkoppeling toe. Bovendien worden 
kantoorgebouwen steeds energiezuiniger ontworpen. Door 
gebruik van isolatie en slimme ventilatie is veel energie 
te besparen. Ook de ligging van een gebouw heeft invloed 
op de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft. 
Zo zal een grote glazen pui op het zuiden veel energie 
van de zon opvangen, die je misschien ergens anders in 
het gebouw nuttig kunt gebruiken. 

 
 
Figuur 12: Een hoogrendementsketel 
is een moderne gaskachel. (foto: 
Hartog Installatietechniek) 
 

Huishoudelijk gebruik 
Slechts een derde deel van al het energiegebruik komt 
voor rekening van huishoudens. Een groot deel hiervan is 
voor het koelen en verwarmen van ruimtes, water of 
voedsel. Voor verwarmen wordt (zeker in Nederland) vaak 
aardgas gebruikt, dat wordt verbrand in één of andere 
brander (figuur 12). Dit kan een kachel zijn, een oven, of 
een gaspit op een fornuis. Maar je kunt ook verwarmen 
met elektriciteit. Denk maar aan een waterkoker of een 
elektrische oven.  
 
De meeste koelapparaten, zoals koelkasten, 
airconditioners en diepvriezers, gebruiken elektriciteit. 
Net als de meeste andere huishoudelijke apparaten. Er 
bestaan wel koelkasten op gas en zelfs radio’s die met 
een zwengel worden aangedreven, maar deze zijn 
specifiek ontworpen voor gebieden waar elektriciteit niet 
of nauwelijks voorhanden is. 

 
 
Figuur 13: Een energie-logger of 
kWh-meter. (Foto: Conrad 
Elektronic Benelux BV) 
 

 
2.2 Opdracht: meten aan huishoudelijk energiegebruik 
Neem een kWh-meter (figuur 13) mee naar huis. Bedenk 
welke apparaten de meeste energie in jouw huishouden 
verbruiken. Meet van deze apparaten het energieverbruik 
in een bepaalde tijd en bereken daaruit hun vermogen. 
Meet ook hoeveel energie ze in een week gebruiken, of 
schat dit door te bedenken hoe lang en hoe vaak ze aan 
staan. Lees aan het begin en het eind van de week de 
kWh-meter in de meterkast af. Controleer of de 
apparaten die je bedacht hebt inderdaad de 
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grootverbruikers zijn, door jouw gemeten energieverbruik 
te vergelijken met het totale verbruik in die week. 
Beredeneer waar eventuele verschillen vandaan zouden 
kunnen komen.  

2.3 Hoe maak je elektrische 
energie? 

Voor een groot deel van het energiegebruik is elektrische 
energie nodig. Met uitzondering van zonnecellen en 
brandstofcellen, die verderop aan bod komen, wordt alle 
elektrische energie gemaakt met een elektrische 
generator. In een elektrische generator draait een 
enorme spoel in een magnetisch veld. Het veranderende 
magnetische veld drijft een elektrische stroom door de 
spoel. Als je de spoel aansluit op een extern circuit, kan 
de stroom daar iets nuttigs doen, zoals een lamp laten 
branden. De energie uit de verschillende bronnen moet je 
dus omzetten in bewegingsenergie om de generator te 
laten draaien. 
 
De meeste landen hebben een aantal grote 
elektriciteitscentrales, die elk 500 tot 1000 MW elektrisch 
vermogen genereren. De meeste centrales verbranden 
kolen of gas, of splijten uraniumkernen. Het door 
elektriciteitscentrales opgewekte vermogen wordt 
verspreid door het elektriciteitsnetwerk, een groot 
landelijk netwerk van kabels.  
 
Er bestaan ook kleinere generatoren die eenvoudig te 
transporteren zijn. Deze verbranden vaak dieselolie. Deze 
dieselgeneratoren zijn er in alle maten: van 1 kW tot 
10 MW (figuur 14). 
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Figuur 14: Grote evenementen zoals popfestivals zijn vaak op plaatsen waar geen 
elektriciteitsnetwerk aanwezig is. Dieselgeneratoren zorgen dan voor de elektriciteitsvoorziening. 
(Foto: Wosieber / Wikimedia Commons) 

 

2.4 Fossiele energiebronnen 
Steenkool, olie en aardgas leveren meer dan 80% van de 
wereldwijde energie. Ze heten fossiele brandstoffen 
omdat ze gevormd zijn uit prehistorische planten en 
dieren die honderden miljoenen jaren geleden op aarde 
leefden. Deze levende organismen gingen dood en werden 
bedolven onder dikke lagen zand en modder. Gedurende 
miljoenen jaren werden de plantaardige en dierlijke 
resten onderworpen aan hoge druk en hoge 
temperaturen, waardoor ze langzaam veranderden in de 
fossiele brandstoffen die we vandaag de dag gebruiken. 
Afhankelijk van wat voor soort materiaal begraven werd 
en welke temperatuur en druk dat materiaal onderging, 
ontstonden verschillende typen brandstof zoals olie, gas 
en kolen. 
 
In de energiebehoefte van de aarde wordt niet alleen 
voorzien door fossiele brandstoffen, maar ook door 
kernsplijting, (niet duurzame) biomassa, afvalverbranding 
en voor een heel klein deel door duurzame 
energiebronnen. 
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Om fossiele brandstoffen om te zetten in elektrische 
energie, worden ze eerst verbrand. Met de warmte die 
daarbij vrijkomt, maakt men stoom. De stoom wordt dan 
door een stoomturbine geleid, die aan een elektrische 
generator vastzit. De generator produceert dan een 
elektrische stroom, zoals is te zien in figuur 15. 

 
Figuur 15: Een elektriciteitscentrale die gebruik maakt van fossiele brandstoffen: steenkool, 
aardolie of aardgas. Het vuur in de ketel verhit het water tot stoom, dat vervolgens door een 
stoomturbine stroomt. De stoomturbine drijft een elektrische generator  aan. De elektriciteit 
wordt gedistribueerd via een elektriciteitsnetwerk. (Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 

 
 
In het geval van aardgas kun je in plaats van een 
stoomturbine een gasturbine gebruiken. Die werkt op een 
vergelijkbare manier. Het verschil is dat je geen stoom 
gebruikt, maar de expanderende rookgassen direct de 
turbine laat aandrijven.  
Soms gebruikt men de warmte van het brandende gas ook 
nog om stoom te maken, die een stoomturbine aandrijft. 
Dit proces heet een gecombineerde cyclus en is erg 
efficiënt. Wordt ook de restwarmte van de stoomturbine 
opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor een fabriek of voor 
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het verwarmen van huizen, dan spreken we van een 
warmtekrachtcentrale. 
 
Verschillende fossiele brandstoffen hebben elk hun eigen 
voor- en nadelen.  

Elektriciteit uit steenkool 
Steenkool wordt op dit moment het meest gebruikt: 40% 
van de wereldwijde elektriciteitsproductie komt van 
steenkool. Schattingen laten zien dat er nog voldoende 
steenkool voorradig is om 300 jaar in het huidige 
energiegebruik te kunnen voorzien. Kolen produceren 
relatief veel CO2, zo’n 110 kg per kWh elektrische 
energie. CO2 is een zogenaamd broeikasgas, dat het 
klimaat op aarde kan verstoren. Bovendien komen bij de 
verbranding van kolen veel andere schadelijke stoffen 
vrij, onder andere zwavelverbindingen, die voor zure 
regen zorgen en fijnstof, minuscule stofdeeltjes die de 
longen van mens en dier kunnen aantasten. Moderne 
regelgeving in Europa verplicht bedrijven om deze 
uitstoot te verminderen en gelukkig bestaan hier veel 
technieken voor.  
Dit maakt kolencentrales echter duurder. Daarnaast zijn 
er nog veel landen die zulke regelgeving niet hebben. 

Elektriciteit uit aardgas 
Wereldwijd wordt ongeveer 15% van de elektrische 
energie met aardgas opgewekt. Een groot voordeel van 
aardgas ten opzichte van kolen is dat het slechts zo’n 
63 kg CO2 per kWh elektrische energie produceert. Ook 
worden veel minder andere schadelijke gassen 
uitgestoten. Nadelen zijn onder andere de mindere 
beschikbaarheid (schattingen variëren rond de 100 jaar 
bij het huidige gebruiksniveau) en het lastiger vervoer. 
Bovendien is het belangrijkste bestanddeel van aardgas 
(methaan) zelf een broeikasgas. Methaan houdt zelfs 21 
keer meer warmte vast dan CO2 en lekken tijdens 
productie en transport dragen dus sterk bij aan het 
broeikaseffect. 

Elektriciteit uit olie 
Olie ten slotte is goed voor ongeveer 10% van de 
productie van elektrische energie. Olie is relatief 
makkelijk te vervoeren, door pijpleidingen, schepen of 
vrachtwagens. De voorraden zijn echter veel beperkter 
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dan voor steenkool en aardgas. De meeste schattingen 
gaan ervan uit dat er nog voor zo’n 50 jaar olie in de 
grond zit bij het huidige energieverbruik. En dat terwijl 
er juist een sterk stijgende vraag wordt voorspeld. De 
olieprijs is de laatste jaren dan ook flink gestegen ten 
gevolge van dalende productie en stijgende vraag. Als de 
prijs van olie stijgt, kan het ook de moeite lonen om 
moeilijker bereikbare olie te gaan ontginnen. Met 
duurdere technieken is de opbrengst van olievelden te 
verhogen en ook het ontginnen van moeilijk winbare olie 
uit bijvoorbeeld teerzanden begint steeds meer de 
moeite te lonen. 
 
De CO2 uitstoot van olie ligt tussen die van kolen en 
aardgas in: zo’n 88 kg per kWh elektrische energie. Ook 
de productie van andere vervuiling zoals fijnstof en 
zwavelverbindingen is minder dan van kolen, maar meer 
dan van aardgas. Omdat olie zo geschikt is voor transport 
en bovendien een belangrijke grondstof is voor onder 
meer plastics en geneesmiddelen, vinden veel mensen het 
zonde om olie “alleen maar” voor elektriciteitsopwekking 
te gebruiken. 

2.5 Duurzame energiebronnen 
Onder duurzame energiebronnen wordt meestal 
verstaan: energiebronnen die nooit opraken omdat ze hun 
energie steeds weer aanvullen. Dat zijn bijvoorbeeld 
wind, waterkracht, zonne-energie en vormen van 
biomassa.  
 
Het aandeel van duurzame energie in de 
energievoorziening is op dit moment nog erg klein. 
Daarvoor is een aantal redenen te noemen: 
(1) Deels komt dit omdat de wereld zich pas sinds kort 
begint te realiseren hoe groot het energieprobleem is en 
wat de risico’s van klimaatverandering zijn. Op dit 
moment groeit het gebruik van energiebronnen zoals 
wind, zon en biomassa zeer snel, omdat veel regeringen 
zijn begonnen het gebruik van deze bronnen actief te 
stimuleren. 
 
(2) Ook zijn technologieën voor duurzame energie nog 
steeds duurder dan het gebruik van fossiele brandstoffen. 
We zullen er dus aan moeten wennen dat we 
langzamerhand méér moeten gaan betalen voor onze 
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energievoorziening. Fossiele brandstoffen hebben 
overigens wel 'verborgen' kosten, zoals de toekomstige 
kosten van de gevolgen van het broeikaseffect en de 
medische kosten van ziektes veroorzaakt door 
luchtvervuiling. Als je al deze kosten in rekening brengt, 
verandert het beeld misschien wel in het voordeel van de 
duurzame energiebronnen. 
 
(3) Een derde reden is dat wind- en zonne-energie 
fluctuerende energiebronnen zijn, waarvoor back-up 
vermogen of energieopslag noodzakelijk is. Dit verhoogt 
de kosten van fluctuerende energiebronnen. 
 
(4) Ten slotte heb je voor duurzame bronnen als wind, 
zon en biomassa een groot landoppervlak nodig. Stel dat 
je in Noord Afrika, waar de zonne-instraling 250 W per 
vierkante meter is, een stuk land bedekt met zonnecellen 
met een rendement van 14%. Als je rekening houdt met 
de schuine inval van het zonlicht heb je 30 tot 40 
vierkante kilometer land nodig om evenveel energie op te 
wekken als een 1000 MW elektriciteitscentrale.  
Het verbouwen van biomassa kost goede landbouwgrond 
en kan zo zelfs ten koste gaan van voedselproductie. 
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Figuur 16a: Zonnecellen (foto: ShutterStock)          Figuur 16b: Windmolens (Foto: ShutterStock) 
 

 

  
Figuur 16d: Biomassa (foto: ShutterStock) Figuur 16c: Waterkracht (foto: ShutterStock) 

 
 
 

 
Figuur 16e: Een mogelijke golfkrachtcentrale  
(Afbeelding: Mark Tiele Westra / FOM Rijnhuizen) 
 
Figuur 16: Verschillende duurzame energiebronnen. 

 
Figuur 16f: Aardwarmte (Afbeelding: Mark Tiele 
Westra / FOM Rijnhuizen) 
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2.3 Opdracht: bruikbaarheid duurzame energiebronnen 
Maak een overzicht (in tabelvorm) van een aantal 
(minstens vier) duurzame energiebronnen die jij kent. 
Kijk zo nodig op ►URL1 of ►URL2. Geef bij elk van de 
bronnen aan of jij deze bruikbaar vindt en in welke mate, 
voor Nederland en voor New York. Geef een korte 
toelichting. Houd onderaan de tabel twee rijen vrij voor 
kernfusie en kernsplijting.  
Deze vul je later in. 

2.6 Nucleaire energiebronnen 
Fossiele brandstoffen bevatten chemische energie. Dit is 
energie die is opgeslagen in moleculen. Moleculen 
bestaan uit atomen. Atomen hebben een kern. In die kern 
zit óók energie opgeslagen. Die energie is vrij te maken 
door kernreacties, ook wel nucleaire reacties genoemd. 
Over de precieze herkomst van de energie uit chemische 
en nucleaire reacties leer je meer in hoofdstuk 3. 
 
Er zijn twee soorten kernreacties: kernsplijting en 
kernfusie. Bij kernsplijting wordt een atoomkern in 
stukken gebroken, bij kernfusie worden atoomkernen 
juist samengesmolten. 

Kernsplijting 
In de huidige kerncentrales, zoals die in Borssele, vindt 
kernsplijting plaats. Zware atoomkernen (meestal van het 
metaal uranium) worden beschoten met neutronen (ook 
over neutronen leer je later meer) waardoor ze in 
stukken breken. Daarbij komen nieuwe neutronen vrij, 
die op hun beurt weer nieuwe uraniumkernen kunnen 
laten splijten. Het splijten van de uraniumkernen levert 
energie op in de vorm van warmte. Deze warmte wordt 
gebruikt om van water stoom te maken en daarmee een 
stoomturbine aan te drijven, net als in een fossiele 
brandstofcentrale. 
 
Wereldwijd wordt bijna 7% van de primaire energie 
opgewekt door kernsplijting. Hoeveel precies verschilt erg 
per land. Nederland heeft maar één (kleine) 
kernsplijtingcentrale, in Borssele. Maar in Frankrijk komt 
bijna 80% van de elektrische energie uit kerncentrales. 
Omdat Nederland (net als veel landen in de EU) 
elektrische energie uit Frankrijk importeert, is het 
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aandeel “atoomstroom” in Nederland groter dan je zou 
denken. 

Kernfusie 
De tegenovergestelde reactie, kernfusie, kan ook energie 
opleveren. Er moeten dan lichte kernen worden 
versmolten tot zwaardere. Dit is waar de zon en andere 
sterren hun energie vandaan halen. Hoe je dit proces op 
aarde kunt nabootsen, ga je onderzoeken in deze module. 
Hoewel het inmiddels mogelijk is kernfusiereacties op 
aarde te laten plaatsvinden, wordt er nog geen 
elektrische energie opgewekt uit kernfusie. 
 
Kernfusie kun je tot de duurzame energiebronnen 
rekenen: hoewel kernfusie brandstof verbruikt, is er voor 
de nu bestudeerde reacties zoveel brandstof op aarde 
beschikbaar dat het praktisch gezien onuitputtelijk is.  
Kernsplijting is om dezelfde reden veel minder duurzaam. 
De voorraden uranium zijn vrij beperkt, hoewel er 
technieken zijn (opwerking, kweekreactoren) om dit zeer 
zuinig te gebruiken. Ook is het mogelijk om thorium als 
splijtstof te gebruiken, waarvan veel meer voorradig is, 
maar nog steeds niet oneindig veel. Beide vormen van 
kernenergie (splijting en fusie) stoten geen CO2 uit, maar 
produceren wel radioactief afval. Bij fusie is dat echter 
veel minder en het bij kernfusie geproduceerde afval 
heeft een veel kortere levensduur dan bij splijting. 

2.7 Waterstof: de energiedrager 
van de toekomst? 

In het ideale geval zouden we voor alle toepassingen 
elektriciteit willen gebruiken, omdat het gemakkelijk te 
transporteren is en schoon in het gebruik. We hebben 
echter al gezien dat elektrische energie ook een aantal 
nadelen heeft. Vooral het feit dat je het moeilijk op kunt 
slaan, is een nadeel. Daarom gebruiken we voor transport 
meestal fossiele brandstoffen zoals benzine: benzine is 
gemakkelijk op te slaan en bevat een grote hoeveelheid 
energie in een klein volume. Voor de toekomst zouden we 
dus graag een stof willen hebben die je gemakkelijk kunt 
opslaan en transporteren, die veel energie bevat, geen 
vervuiling veroorzaakt en geen CO2 produceert. Die stof 
zou je, zodra je dat wilt, op een efficiënte manier 
moeten kunnen omzetten in bijvoorbeeld elektriciteit. 
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Kortom: we willen een efficiënte en schone 
energiedrager. 
 

 
Figuur 17: Een bus in Amsterdam die rijdt op waterstof (foto: Shell Hydrogen). 

 

Geen energiebron, maar een energiedrager 
Voor dit doel zijn in het verleden verschillende 
brandstoffen voorgesteld zoals methanol, ethanol, 
dimethyl-ether (gemaakt van aardgas of steenkool), 
gecomprimeerd aardgas en waterstof. Van al deze stoffen 
biedt waterstof de meeste voordelen. Waterstof kun je op 
de plek waar het nodig is op een efficiënte manier 
verbranden of omzetten in elektriciteit. Daarbij komt 
alleen water vrij.  
Het is echter belangrijk om je te realiseren dat waterstof 
eerst gemaakt moet worden; in de natuur komt bijna 
geen waterstofgas voor. Dit kan eenvoudig door 
elektrolyse van water. Als je waterstof maakt met behulp 
van duurzame energiebronnen (kernenergie of kernfusie), 
komen er geen vervuilende stoffen of broeikasgassen bij 
vrij., Als je fossiele brandstoffen gebruikt, moet je de 
vrijgekomen CO2 opvangen en opslaan. Waterstof heeft 
echter ook nadelen: het is moeilijk om er een voldoende 
hoeveelheid van op te slaan in een klein volume. 
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Bovendien heeft waterstof een relatief lage 
ontbrandingstemperatuur, wat het gevaar voor een 
explosie bij bijvoorbeeld tanken vergroot. 
 
Waterstof is dus beslist geen nieuwe energiebron: het is 
een energiedrager, net als een elektrische stroom. We 
hebben eerst energie nodig om water om te zetten in 
waterstof, bijvoorbeeld met behulp van elektrolyse of 
een chemische reactie. Om één kilogram waterstof te 
maken, heb je ongeveer 50 kWh elektrische energie 
nodig. 

Waterstofeconomie 
Het gebruik van waterstof als allround energiedrager leidt 
tot het idee van een waterstofeconomie. In een 
waterstofeconomie zijn waterstof en elektriciteit de 
belangrijkste energiedragers en het hele energiesysteem 
is hieromheen georganiseerd. Het idee van een 
waterstofeconomie is al vaak onderzocht. De eerste 
onderzoeken zijn gedaan in de jaren ‘50 en ‘60, toen 
waterstof werd beschouwd als aanvulling op een 
grootschalig energiesysteem gebaseerd op kernsplijting. 
De waterstof zou gebruikt worden om de elektriciteit van 
kerncentrales buiten de piekuren op te slaan. Later werd 
het gebruik van waterstof onderzocht als opslagmedium 
voor de fluctuerende energie uit duurzame bronnen, of 
om een tweede energienetwerk te bouwen als aanvulling 
op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Sinds kort bestaat 
het idee om waterstof te maken van fossiele brandstoffen 
en het vrijkomende CO2 op te slaan in oude gas- of 
olievelden, of in ondergrondse waterhoudende lagen. 

 
2.4 Vraag: elektrische energie opslag 
Noem drie methoden om elektrische energie op te slaan. 
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2.5 Vraag: waterstof als energiedrager 
Stel, we produceren waterstof door de elektrolyse van 
water, volgens de volgende reactievergelijking: 
 

222
19 22J105,9 OHOH    

 
Vervolgens verbranden we de waterstof om energie te 
produceren om een motor aan te drijven. De 
verbrandingsreactie van waterstof is de volgende: 
 

19
2 2 22 2 9,5H O H O    10 J  

 
a. Bereken hoeveel gram waterstof er per seconde nodig 

is om de motor van een auto met een vermogen van 
50 kW aan te drijven 

b. Bereken hoeveel waterstof er nodig is om, met die auto 
van 50 kW, 300 km te rijden met een snelheid van 90 
km/uur. 

c. Hoeveel energie heeft het gekost om die hoeveelheid 
waterstof te produceren door elektrolyse? 

d. Bij een rendement van 15% produceert 1 m2 
zonnepaneel in Nederland een gemiddeld vermogen 
van 17 watt. Hoeveel dagen heb je gemiddeld nodig 
om met een paneel van 1 m2 deze hoeveelheid 
waterstof te maken? 

 
 

Ontwerpstap twee 
Kies op basis van de besproken energiebronnen en eventueel bronnen die je ergens anders 
hebt gevonden het soort energiecentrale dat je zou gebruiken om New York van 
elektriciteit te voorzien. Beargumenteer kort waarom je juist deze bron hebt gekozen. 
Noem ook een aantal nadelen. 
De kernfusiecentrale die je gaat ontwerpen, moet het dus beter doen, anders kan de 
president beter voor jouw zojuist beschreven oplossing kiezen! 
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3 Chemische reacties en kernreacties: 

waar komt energie vandaan? 

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt energie 
vrij, net als bij kernsplijting en kernfusie. Maar als de wet 
van behoud van energie geldt, dan wordt deze energie 
niet gemaakt, maar was die al aanwezig. Waar komt deze 
energie dan vandaan? Daar gaan we in dit hoofdstuk naar 
kijken. Als we dat eenmaal weten, kunnen we 
verschillende fusiereacties met elkaar vergelijken en 
kijken welke de meeste energie op zal leveren. 

3.1 Chemische reacties 
De atomen waaruit de wereld bestaat, vormen 
verschillende combinaties met elkaar: de moleculen. Alle 
reacties waarbij nieuwe combinaties van atomen worden 
gevormd noemen we chemische reacties. Bij het 
verbranden van koolstof bijvoorbeeld, wordt uit koolstof 
(C) en zuurstof (O2), de nieuwe combinatie CO2 gemaakt. 
CO2  is koolstofdioxide, een berucht broeikasgas (zie 
figuur 18). Bij chemische reacties blijven de atoomkernen 
zelf dus onveranderd, ze vormen alleen andere 
combinaties. Bij kernreacties veranderen de 
atoomkernen zelf. 

 
Figuur 18: Een koolstofatoom en een 
zuurstofmolecuul vormen een 
molecuul koolstofdioxide waarbij 
een hoeveelheid warmte Q 
vrijkomt. (Afbeelding: FOM 
Rijnhuizen) 
 

 
Bij sommige chemische reacties komt energie vrij, andere 
kosten juist energie. Deze energie wordt chemische 
energie genoemd. Meestal komt deze energie vrij in de 
vorm van warmte. Omgekeerd koelen reacties die energie 
kosten de omgeving af. 
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Notatie van chemische reacties 
Het kost veel ruimte en tijd om de bovenstaande 
verbranding van koolstof in woorden op te schrijven. 
Daarom hebben wetenschappers een compactere vorm 
bedacht voor het beschrijven van een chemische reactie. 
Het verbranden van koolstof wordt bijvoorbeeld als volgt 
genoteerd: 
 

QgCOgOsC  )()()( 22  

 
De symbolen staan voor de verschillende atomen. Q is de 
hoeveelheid energie die vrijkomt in de reactie. Als Q 
negatief is, kost de reactie dus energie. In de scheikunde 
is Q vaak de energie per mol van de reagerende stoffen, 

in joule per mol (een mol is 6,022141023 deeltjes. Het 
begrip mol beschouwen we hier verder als voorkennis). 
Bovendien wordt Q dan vaak apart achter de reactie 
gezet en niet, zoals hier, als onderdeel van de reactie.  
In deze module schrijven we voor Q echter de energie 
behorend bij het aantal moleculen dat in de 
reactievergelijking staat. In bovenstaand voorbeeld is Q 
dus de energie die vrijkomt bij de vorming van één enkel 
koolstofdioxidemolecuul. Omdat dit natuurlijk een kleine 
hoeveelheid energie is, gebruiken we meestal de 
elektronvolt als eenheid.  
 
Belangrijk bij het opschrijven van zo’n reactievergelijking 
is dat het aantal atomen van elk element aan beide 
kanten hetzelfde is. In bovenstaande reactie zijn er 
bijvoorbeeld aan beide kanten twee zuurstofatomen en 
één koolstofatoom. Normaal gesproken wordt er een (s), 
(l), (g) of (aq) achter elk molecuul in de reactie 
geschreven om de fase aan te geven. ‘s’ voor vaste stof 
(in het Engels ‘solid’), ‘l’ voor vloeistof (in het Engels 
‘liquid’), ‘g’ voor gas (in het Engels ‘gas’) en ‘aq’ voor 
stoffen die in water zijn opgelost (van ‘aqua’, Latijn voor 
water). 

Chemische bindingsenergie 
Waar komt de chemische energie in reacties eigenlijk 
vandaan? Om dat te begrijpen moeten we kijken naar de 
bindingsenergie tussen de atomen in moleculen. 
Een chemische binding bestaat door de aantrekkende 
kracht tussen twee atomen. Deze kracht houdt de atomen 
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samen in een molecuul. De bindingsenergie is de 
hoeveelheid energie die nodig is om deze verbinding te 
verbreken. In berekeningen wordt vaak gebruik gemaakt 
van de bindingsenergie per mol, dus de energie die nodig 
is om een mol van die verbindingen te verbreken.  

 

Voorbeeldvraag: bindingsenergie van zuurstof 
Om de twee zuurstofatomen in een zuurstofmolecuul (O2) 
weer uit elkaar te trekken, heb je 8,27·10−19 joule nodig.  
a. Wat is de bindingsenergie van een zuurstofmolecuul in 

joule? 
b. Wat is de bindingsenergie van een zuurstofmolecuul in 

eV? 
c. Wat is de bindingsenergie per mol van zuurstof (in 

J/mol)? 
 

 
Figuur 19: Het kost 5,16 eV om een 
zuurstofmolecuul uit elkaar te 
trekken. (Afbeelding: FOM 
Rijnhuizen) 
 

Uitwerking 
a. De bindingsenergie van een zuurstofmolecuul is de 

energie die het molecuul bij elkaar houdt. Dit is in dit 
geval dus 8,27·10−19 J. 

b. 1,00 J = 6,241018 eV, dus 8,2710−19 J = 8,2710−19 × 

6,241018 = 5,16 eV. 

c. Een mol zuurstofmoleculen bestaat uit 6,0221023 
zuurstofmoleculen. Om die allemaal uit elkaar te 

trekken heb je dus 8,2710−19 × 6,0221023 = 4,98105 J 
nodig. Dit is dus de bindingsenergie per mol. 

 
Het kan ook andersom: de bindingsenergie is ook de 
energie die vrijkomt bij het maken van een binding. Als je 
bijvoorbeeld twee zuurstofatomen bij elkaar brengt om 
een zuurstofmolecuul te vormen komt er 8,27·10−19 joule 
(of 5,16 eV) energie vrij. 

 
Figuur 20: Het verbranden van hout is 
een exotherme reactie. (Foto: 
ShutterStock) 
 

 
In tabel 58 van je BINAS zijn de bindingsenergieën 
gegeven voor verschillende bindingen (in 105 J/mol). Het 
valt je vast op dat alle waarden negatief zijn. We 
spreken af dat de bindingsenergie van een binding 
negatief is, omdat je energie toe moet voegen om die 
te breken. 
 
Met het concept bindingsenergie kunnen we nu uitvinden 
waarom een vuur heet is en een ‘cold-pack’ — gebruikt 
voor het behandelen van een sportblessure — koud. Bij 
vuur komt warmte vrij en dat noemen we een exotherme 
reactie (te onthouden aan 'ex = uit'). In het tweede geval 
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Figuur 21: Coldpacks voor de 
behandeling van sportblessures. 
Door het kneden van het coldpack 
komt een stof vrij die oplost in 
water. Dit oplossen is een 
endotherme reactie (maar geen 
chemische reactie) die warmte aan 
de omgeving onttrekt. 

wordt netto energie uit de omgeving opgenomen en dat 
noemen we een endotherme reactie. 
 
Bij een exotherme reactie kost het minder energie om 
de bindingen te breken dan dat er vrijkomt tijdens de 
formatie van de nieuwe chemische bindingen. De totale 
bindingsenergie aan de linkerkant van de reactie (de 
‘energieprijs’) is dus minder dan de totale 
bindingsenergie aan de rechterkant (de ‘energiewinst’). 
 
Bij een endotherme reactie is deze situatie precies 
omgekeerd. Meer energie is nodig om de bindingen van de 
reagerende stoffen te breken dan vrij komt bij het 
vormen van de nieuwe stoffen. Deze reactie absorbeert 
netto energie. De totale bindingsenergie (‘de 
energieprijs’) aan de linkerkant is nu meer dan de 
hoeveelheid aan de rechterkant (‘de energiewinst’).  

 
3.1 Vraag: bindingsenergie chloor 
Gebruik bij deze opgave tabel 58 uit je BINAS. Een enkel 
molecuul chloor (Cl-Cl) wordt uit elkaar te getrokken bij 
een temperatuur van 298 K. 
a. Heb je daar energie voor nodig, of komt er energie bij 

vrij? 
b. Bereken deze hoeveelheid energie in J (dus voor een 

enkel chloormolecuul). 
c. Druk deze hoeveelheid energie ook uit in eV. 
 
3.2 Vraag: bindingsenergie koolstofdioxide 
Gebruik bij deze opgave tabel 58 uit je BINAS. Een enkel 
molecuul koolstofdioxide (CO2) wordt uit elkaar te 
getrokken bij een temperatuur van 298 K. 
a. Heb je daar energie voor nodig, of komt er energie bij 

vrij? 
b. Bereken deze hoeveelheid energie in J (dus voor een 

enkel kooldioxidemolecuul). 
c. Druk deze hoeveelheid energie ook uit in eV. 
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Massa en energie 
In 1905 publiceerde de toen nog onbekende Albert 
Einstein een artikel waarin hij afleidde dat massa en 
energie in elkaar om te zetten zijn. Massa en energie zijn 
eigenlijk twee vormen van hetzelfde verschijnsel. 
Einstein schreef dit op in misschien wel de beroemdste 
vergelijking ter wereld: 
 

2mcE         (6) 

 

 
Figuur 22: Albert Einstein in 1920 
(Afbeelding: Publiek Domein) 
 

waarin: 

 E = de hoeveelheid energie in joules (J) 

 m = massa in kilogrammen (kg) 

 c = lichtsnelheid in meters per seconde (m/s). 
 

Als je de vergelijking omschrijft naar 2cEm  kun je die 

gebruiken om uit te rekenen hoeveel massa overeenkomt 
met een bepaalde hoeveelheid energie. 
 
Een paar voorbeelden: 

 Een massa van 1 kg is equivalent aan een energie van  

E = mc2 = 1 kg × (3108 m/s)2 = 91016 J of 90 biljard 
joule!  

 Een energie van E = 1 J komt overeen met een massa 

van  m = 1 J / (3108 m/s)2 = 1,110−17 kg.  
Dat is ongeveer tien duizend keer lichter dan een 
bacterie.  

Overigens kun je niet zomaar een massa van 1 kg 
omzetten in energie. Maar daarover later meer. 
 

Wat betekent voor de scheikunde? Laten we 
kijken hoe we deze vergelijking kunnen toepassen bij 
chemische reacties. Doordat er in een exotherme reactie 
energie vrijkomt, gaat er ook massa verloren. Massa en 
energie zijn zoals gezegd equivalent. De reactieproducten 
van een exotherme reactie zijn iets lichter dan de 
reagerende stoffen. Dit wordt het massadefect genoemd. 
Laten we terugkijken naar de twee zuurstof atomen die 
we al eerder met elkaar hebben laten reageren. De massa 
van het gevormde zuurstofmolecuul (O2) is iets minder 
dan die de twee losse atomen bij elkaar opgeteld. Het 
massadefect komt overeen met de bindingsenergie van de 
zuurstofmolecuul. Daarom heb je precies het equivalent 

2mcE 
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van de verloren massa aan energie nodig om de binding 
weer te breken. Wanneer je de binding weer breekt, voeg 
je eigenlijk de verloren massa (in de vorm van energie) 
weer toe aan het systeem! 
 
3.3 Vraag: massadefect van de zon 

Het uitstralingsvermogen van de zon is 3,921026 W 
a. Bereken hoeveel massa de zon iedere seconde verliest. 

    De totale massa van de zon is 1,991030 kg 
b. Hoeveel % van zijn massa verliest de zon gedurende  

een mensenleven (75 jaar)? 

 
3.4 Vraag: massadefect zuurstof 
 a. Als je een zuurstofmolecuul vormt uit twee 

zuurstofatomen, komt er energie vrij.  
 Bereken met behulp van je BINAS hoeveel massa 
hiermee ‘verloren’ gaat. Welk percentage van de 
totale massa wordt hierbij omgezet in energie? 

b. Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld 
continu 1900 W aan energie. Hoe lang zou je jouw 
huishouden van energie kunnen voorzien door 

zuurstofmoleculen te vormen van 2 kg 
zuurstofatomen? 

Chemische activeringsenergie 
Zoals al gezegd, is het niet zo eenvoudig om massa om te 
zetten in energie of andersom. Als dat wel zo was, was 
het wereldenergie probleem heel eenvoudig opgelost. We 
hebben boven gezien dat 1 kg materie overeenkomt met 
9·1016 J. Van die energie zou je een gemiddeld 
Nederlands huishouden anderhalf miljoen jaar draaiend 
kunnen houden, of heel Nederland voor bijna drie 
maanden! 
Het kost altijd energie om een proces waarbij energie en 
massa in elkaar worden omgezet op gang te brengen. In 
het geval van een exotherme chemische reactie moet je 
in eerste instantie energie toevoeren aan het systeem om 
een deel van de bindingen van de reagerende stoffen te 
breken. Hierbij ontstaat tijdelijk een zogenaamde 
overgangstoestand, voordat er weer andere bindingen 
worden gemaakt. De energie die nodig is om moleculen in 
de overgangtoestand te brengen heet de 
activeringsenergie. 
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Verbrandingswarmte 
Gelukkig hoef je bij een exotherme reactie alleen in het 
begin energie toe te voeren aan een systeem om de 
activeringsenergie te overwinnen. Daarna wordt de 
activeringsenergie geleverd door de energie die vrijkomt 
bij de reacties. De netto energie die overblijft, is de 
zogenaamde verbrandingswarmte of reactiewarmte. 
Het bovenstaande is samengevat in figuur 23. 

 
Figuur 23: Een schematische weergave van een exotherme reactie. De reactie verloopt van links 
naar rechts. Om de reactie op gang te brengen, moet je eerst de activeringsenergie overwinnen om 
de reactanten in de overgangstoestand te brengen. Daarna kan warmte vrijkomen bij het vormen 
van de producten. Als de energie van de producten lager is dan die van de reactanten dan is de 
reactie exotherm en komt er reactiewarmte bij vrij. (Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 

 
3.5 Opdracht: activeringsenergie 
Verzin in groepjes een creatieve metafoor waarmee je de 
activeringsenergie van een reactie kunt 
verbeelden/uitleggen (bijvoorbeeld een golfbal over 
heuvel laten rollen, een vaas omver werpen). Leg het 
concept van activeringsenergie vervolgens uit aan de klas 
aan de hand van een tekening/knutselwerk van jouw 
metafoor. 

 

3.2 Kernreacties 
Vier eeuwen voor Christus bedachten de Griekse filosoof 
Leucippus en zijn leerling Democritus de theorie dat alle 
materie opgebouwd is uit ondeelbare deeltjes. Ze 
noemden deze deeltjes atomen (van het Griekse woord 
‘atomos’ dat betekent: ondeelbaar). Volgens deze 
filosofen waren alle waarneembare veranderingen in de 
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wereld het resultaat van verschillende samenstellingen 
van deze ondeelbare deeltjes. Veranderingen in deze 
samenstellingen noemen we vandaag de dag chemische 
reacties. 
 
Het duurde tot het einde van de 19de eeuw na Christus 
voordat men er achter kwam dat atomen wel deelbaar 
zijn. Atomen zijn opgebouwd uit een kern met 
daaromheen een wolk van negatief geladen elektronen. 
De atoomkern is opgebouwd uit nucleonen: neutrale 
neutronen en positief geladen protonen. (figuur 24). 
Over andere deeltjes die een rol kunnen spelen bij 
kernreacties kun je meer lezen in informatieblok 4. 

 
Figuur 24: Een illustratie van een 
atoom, helium in dit geval. 
Afstanden en groottes zijn niet op 
schaal. (Afbeelding: FOM 
Rijnhuizen) 
 

 
Pas in de loop van de 20e eeuw werd ontdekt dat ook 
kernreacties mogelijk zijn. Hierbij verandert niet de 
samenstelling van atomen onderling, maar de 
samenstelling van de kernen van de atomen zelf. De 
krachten en energieën die hierbij een rol spelen zijn 
enorm veel groter dan bij chemische reacties – later in dit 
hoofdstuk krijg je de gelegenheid om dit verschil zelf te 
berekenen. De bindingsenergieën tussen kerndeeltjes zijn 
veel groter dan de bindingsenergieën bij chemische 
bindingen. 
 
In een molecuul worden de atomen bij elkaar gehouden 
door middel van de kracht tussen elektrisch geladen 
deeltjes, de zogenaamde Coulombkracht. Deze kracht 
zorgt ervoor dat alle positieve en negatieve deeltjes 
elkaar aantrekken en dat alle gelijk geladen deeltjes 
elkaar afstoten.  
De kracht die kerndeeltjes bij elkaar houdt heet de 
sterke kernkracht. Deze is vele malen sterker dan de 
Coulombkracht maar heeft een extreem kort bereik. 
Zodra kerndeeltjes verder dan ongeveer 2·10−15 m (2 
femtometer) bij elkaar vandaan zijn is de sterke 
kernkracht verwaarloosbaar. Daarom ervaren we deze 
kracht niet in ons dagelijks leven. 

Notatie 
Om een kernreactie op te kunnen schrijven, moet je eerst 
de notatie kennen voor het aanduiden van een specifieke 
atoomkern. Zoals gezegd bestaat een atoomkern uit twee 
verschillende deeltjes: protonen en neutronen. Het 
aantal protonen in de kern bepaalt met wat voor element 
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je te maken hebt. Dit aantal wordt aangeduid met het 
atoomnummer Z. Helium bijvoorbeeld heeft twee 
protonen in de kern en dus Z = 2. Uranium heeft 92 
protonen in de kern, dus Z = 92.  
 
Het aantal neutronen in de kern wordt aangegeven met 
de letter N. Dat aantal is niet geheel vrij. De protonen 
stoten elkaar af (ze zijn immers gelijk geladen) en de 
neutronen zorgen als het ware voor een buffer zodat de 
sterke kernkracht de boel bij elkaar kan houden. Met te 
weinig neutronen is de kern dus instabiel. Maar te veel 
neutronen kan ook niet. Toch zijn er bij een gegeven 
aantal protonen nog verschillende (min of meer) stabiele 
mogelijkheden voor het aantal neutronen. Deze atomen 
met hetzelfde aantal protonen maar verschillend aantal 
neutronen worden isotopen genoemd.  

 
Figuur 25: Alle isotopen van 
uranium zien er hetzelfde uit: een 
zilverwit metaal. (Afbeelding 
Wikimedia Commons) 
 

Isotopen gedragen zich chemisch precies hetzelfde. Ze 
worden daarom beschouwd als kernen van dezelfde 
element. Zo bestaan er van helium isotopen met één en 
met twee neutronen in de kern (N = 1 of N = 2). Beide 
isotopen zijn edelgassen. Van uranium zijn maar liefst vijf 
isotopen bekend (met N = 141, 142, 143, 144 of 146). Alle 
vijf isotopen zijn zilverwitte metalen die geel oxideren. 
In BINAS tabel 25 staan alle bekende isotopen opgesomd. 
 
Ten slotte wordt het getal A gebruikt om het totale 
aantal nucleonen (neutronen en protonen samen) aan te 
geven. Omdat neutronen en protonen vrijwel even zwaar 
zijn, wordt dit getal het massagetal genoemd. 

 
Figuur 26: Uraniumerts bevat het 
gelige uranium-oxide. (Afbeelding 
Wikimedia Commons) 
 

 

NZA        (7) 
 
Een kern wordt nu als volgt opgeschreven: 
 

EA
Z   

 
waarin: 

 A = het massagetal 

 Z = het atoomnummer 

 N = het aantal neutronen 

 E = het symbool van het element. 
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Bijvoorbeeld, is de notatie voor de lichtste isotoop 

van uranium, met 92 protonen (zoals alle uranium) en 141 
neutronen.  

U233
92

Nucleaire reactievergelijkingen 
Een kernreactie is niets anders dan het opnieuw 
rangschikken van de kerndeeltjes. Er verdwijnen of 
verschijnen geen nucleonen. Bij het opschrijven van een 
kernreactie moet je er daarom op letten dat de som van 
alle atoomnummers aan beide kanten hetzelfde is.  
Ook moeten het totale massagetal en de totale lading aan 
beide kanten van de reactiepijl hetzelfde zijn. 
 
Een voorbeeld van een kernreactie is het ‘samensmelten’ 
van twee isotopen van waterstof, waarbij een heliumkern 
en een los neutron worden gevormd. De 
reactievergelijking ziet er dan als volgt uit: 
 

MeVnHeHH 6,171
0

4
2

3
1

2
1   

 
De isotopen van waterstof komen in de kernfysica zo vaak 
voor dat ze een eigen naam hebben gekregen. De isotoop 

 wordt deuterium genoemd en de isotoop  heet 

tritium. Met de term “waterstof” wordt meestal alleen 

de meest voorkomend isotoop  bedoeld. Het hier 

gevormde heliumdeeltje (met twee neutronen en twee 
protonen in de kern) wordt ook wel een alfadeeltje 
genoemd. De energie, 17,6 MeV, is de hoeveelheid 
energie die vrijkomt per reactie (dus niet per mol). 

H2
1 H3

1

H1
1

 
 

2. Achtergrondinformatie: meer deeltjes 
Bij kernreacties kunnen behalve de al genoemde protonen 
en neutronen ook andere deeltjes een rol spelen. Voor 
deze deeltjes gebruiken we vaak eenzelfde soort notatie 
als voor atoomkernen. 

Het elektron . Dit is een negatief geladen deeltje met e0
1

een massa van ongeveer 1/2000ste van dat van een proton. 
Deze massa is zo klein, dat hij meestal verwaarloosd 
wordt. In een (neutraal) atoom bevindt zich een wolk 
elektronen rondom de positief geladen kern, maar ook in 
kernreacties worden soms elektronen uitgezonden. 
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Dit noemen we dan bètastraling. Voor de notatie krijgt 
een elektron een massagetal van 0 en een atoomnummer 
van −1 toegewezen. 
 

Het positron . Het positron heeft dezelfde massa als e0
1

een elektron, maar is positief geladen. We kennen dit 
deeltje een massagetal van 0 en een atoomnummer van 
+1 toe. In atomen komen positronen niet voor, maar ze 
kunnen gevormd worden in kernreacties. 
 

Het neutrino  . Dit is een neutraal deeltje dat bijna 00
helemaal geen wisselwerking heeft met andere 
materiedeeltjes. Het is daarom nog niet bekend of het 
neutrino massa heeft, maar als dat wel zo is, is deze 
massa extreem klein. In kernreacties worden vaak 
neutrino’s gevormd; uit de zon bijvoorbeeld komen 
enorme hoeveelheden neutrino’s. We kennen het 
neutrino een massagetal en atoomnummer toe van nul. 

 

Voorbeeldvraag: notatie alfabeschieting 
Veel onderzoek aan de structuur van atoomkernen werd 
in de vroege twintigste eeuw gedaan door allerlei 
materialen te beschieten met alfadeeltjes. Bij het 
beschieten van de meest voorkomende isotoop van 
stikstof (massagetal 14) werd bijvoorbeeld het alfadeeltje 
geabsorbeerd, terwijl een proton vrijkwam. Schrijf 
hiervan de reactievergelijking op. 
 
Uitwerking 
Stikstof heeft atoomnummer 7. Een alfadeeltje is een 
helium-4 kern. De linkerkant van de reactie ziet er dus als 
volgt uit: 

HeN 4
2

14
7   

Er zijn dus in totaal 9 protonen en 9 neutronen 
beschikbaar. Eén proton komt los terug, dus blijven 8 
protonen en 9 neutronen over. Een kern met 8 protonen 
en 9 neutronen is zuurstof-17. Deze isotoop bestaat 
inderdaad volgens tabel 25 van BINAS.  
De gehele reactievergelijking wordt dan: 

OpHeN 17
8

1
1

4
2

14
7   
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3.6 Vragen 
a. Notatie fusiereactie 

Als twee kernen fuseren van de (op aarde zeer 
zeldzame!) isotoop helium-3, ontstaat ondermeer een 
helium-4 kern. Schrijf de totale reactie op. 

b. Beryllium als neutronenmultiplicator. 
Als beryllium-9 (de enige stabiele beryllium isotoop) 
met een neutron wordt beschoten, komen er twee 
neutronen vrij. Beryllium is daarom een zogenaamde 
neutronenmultiplicator. Schrijf de 
reactievergelijking van dit proces op. (NB: Beryllium-
8 valt meteen uit elkaar in twee alfadeeltjes). 

c. Kweken van tritium 
Tritium komt in de natuur niet voor, maar het kan 
‘gekweekt’ worden door het metaal lithium te 
beschieten met neutronen. Beide natuurlijke 
isotopen van lithium (massagetal 6 en 7) vangen een 
neutron en produceren tritium en een alfadeeltje. 
Schrijf beide reacties op. 

Nucleaire bindingsenergie 
Net als bij chemische reacties heb je bij kernreacties ook 
endotherme en exotherme reacties, dat wil zeggen 
reacties waarbij energie netto geabsorbeerd wordt of 
vrijkomt. Om te bepalen welke kernreacties energie 
‘produceren’, kun je ook hier het beste kijken naar de 
totale bindingsenergie, vóór en na een reactie. Zoals we 
in paragraaf 3.1 hebben gezien, weet je dat er energie is 
geabsorbeerd als de totale bindingsenergie na een reactie 
minder is. Als de totale bindingsenergie van de producten 
meer is dan de totale bindingsenergie van de reagerende 
stoffen, dan is er energie vrijgekomen.  
Laten we nog een keer kijken naar de kernreactie: 
 

MeVnHeHH 6,171
0

4
2

3
1

2
1   

 

De bindingenergie van  (deuterium) is −2,2 MeV. Van 

(tritium) is de bindingsenergie −8,5 MeV en van  

(helium) is de bindingsenergie −28,3 MeV. Om ervoor te 
zorgen dat in deze reactie de energie behouden blijft, 
moet er 17,6 MeV aan energie vrijkomen. 

2
1H

3
1H 4

2 He

 
Wanneer men het heeft over de bindingsenergie van een 
atoomkern, drukt men die vaak uit in de bindingsenergie 
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per nucleon. Om deze uit te rekenen, neem je simpelweg 
de totale bindingsenergie van een atoomkern en deel je 
door het aantal nucleonen (het massagetal A). Voor lage 
atoomnummers, neemt de waarde van de (negatieve) 
bindingsenergie per nucleon toe met toenemend 
atoomnummer. Dit kun je zien in figuur 27. Elk nieuw 
nucleon dat je toevoegt aan een kern wordt aangetrokken 
tot alle andere nucleonen door de sterke kernkracht. Hoe 
meer nucleonen in een kern, hoe sterker het geheel met 
elkaar is verbonden. Daardoor wordt de bindingsenergie 
per nucleon telkens groter voor grotere kernen. 
 

 
Figuur 27: Bindingsenergie per nucleon uitgezet tegen atoomnummer met sommige kernen 
aangegeven. Deze grafiek is niet exact. Voor exacte waarden raadpleeg bijvoorbeeld ►URL3. 
(Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 
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3.7 Vraag: bindingsenergie per nucleon van Helium-3 
Bereken de bindingsenergie per nucleon van een Helium-3 
kern, door te kijken naar het massadefect als hij gevormd 
wordt uit twee protonen en een neutron. 
 
3.8 Opdracht: bindingsenergie uit massadefect 
De Zweedse Universiteit in Lund, heeft een database 
opgesteld met informatie over verschillende kerndeeltjes, 
zie ►URL3. De bindingsenergie voor een kern kun je hier 
opzoeken door ‘mass data’ te kiezen in het menu in de 
linkerkolom. Vul een massagetal en element symbool in, 
klik dan op “Masses2”. Gebruik deze database om de 
volgende vragen te beantwoorden. 
a. Hoeveel energie komt er vrij bij de fusiereactie 

3 3 4 1 1
2 2 2 1 1He He He H H    ? 

                                                

b. Hoeveel energie komt er vrij bij de splijtingsreactie 

n ? 235 1 144 89 1
92 0 56 36 03U n Ba Kr   

c. Hoeveel meer energie komt er vrij bij deze fusiereactie 
ten opzichte van deze splijtingsreactie? Vergelijk dit 
met de energie die vrijkomt in de verbranding van een 
waterstofmolecuul (vraag 1.11). 

 

 
Figuur 28: Water roodgekleurd door 
ijzer. Door de sterke binding tussen 
de kerndeeltjes komt ijzer 
veelvuldig voor op planeten (zoals 
de aarde) (Foto: ShutterStock) 
 

Bij atoomnummer 62 (nikkel) bereikt de bindingsenergie 
per nucleon zijn hoogste waarde. De isotopen van ijzer, 
58Fe en 56Fe hebben respectievelijk de tweede en derde 
grootste (negatieve) bindingsenergie per nucleon. Nikkel 
en ijzer zijn daarom heel stabiele elementen en komen in 
overvloed voor op planeten.  
 
Waarom daalt de bindingsenergie weer na zijn hoogste 
punt bij nikkel? Dit komt doordat er ook een tweede 
kracht aanwezig is in een kern en deze het begint te 
winnen van de sterke kernkracht. Dit is de Coulombkracht 
en die zorgt ervoor dat de positief geladen protonen 
elkaar afstoten. We hebben al eerder gezien dat deze 
kracht vele malen zwakker is dan de sterke kernkracht. 
Hoe kan die dan toch de overhand beginnen te krijgen? 
 
Zowel de Coulombkracht als de sterke kernkracht zijn 
afhankelijk van de afstand. Deeltjes die verder van elkaar 
verwijderd zijn, oefenen kleinere krachten op elkaar uit.  
De Coulombkracht is evenredig met 1/r2, waarin r de 

 
2 Vind je het vreemd dat de bindingsenergie onder het kopje ‘massa’ te vinden is? Dit komt door het 
feit dat massa en energie equivalent zijn ( ). 2E mc
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afstand tussen de deeltjes is. Dus, bij een twee keer zo 
grote afstand is de Coulombkracht 22 = 4 keer zo klein.  
De sterke kernkracht is echter evenredig met 1/r7. Dit 
betekent dat als de afstand twee keer zo groot wordt, de 
kracht 27 = 128 keer zo klein wordt!  
Als het atoom meer en meer nucleonen bevat, worden de 
gemiddelde afstanden tussen de nucleonen groter en 
beginnen ze elkaar minder en minder te ‘voelen’ via de 
sterke kernkracht. Wel voelen ze elkaar nog steeds via de 
veel zwakkere afstotende Coulombkracht die immers over 
een langere afstand ‘voelbaar’ blijft. Daarom begint de 
grootte van de negatieve bindingsenergie af te nemen 
voor kernen groter dan 62Ni, die meer dan 62 nucleonen 
bevatten. 
 

3. Achtergrondinformatie: versimpelde notatie 
Bij het schrijven van een kern wordt soms het 

atoomnummer weggelaten. Als we bijvoorbeeld 58Fe  

schrijven, bedoelen we . Het ontbrekende 58
26 Fe

atoomnummer kun je makkelijk achterhalen door naar 
het ‘Periodiek Systeem der Elementen’ in je BINAS te 
kijken. 

Massa en energie 
Hoewel we kennis hebben gemaakt met de beroemdste 

vergelijking van Einstein, , formule (6) bij het 
onderdeel ‘chemische reacties’, kom je deze vergelijking 
over het algemeen veel vaker tegen bij kernreacties. 
Hierbij kan massa worden omgezet in een gigantische 
hoeveelheid energie. 

2mcE 

 
Figuur 29: De kerncentrale Borssele 
in Zeeland.  
(Foto: BeeldbankVenW.nl, 
Rijkswaterstaat / Bart van Eyck) 
 

 
In 1945 kreeg de wereld voor het eerst een verschrikkelijk 
bewijs hiervan: de atoombom. De eerste testontploffing 
vond plaats op 16 juli 1945. Enkele weken later, op 6 
augustus 1945, werd de uranium splijtingsbom ‘Little Boy’ 
boven de Japanse stad Hiroshima tot ontploffing 
gebracht. Sindsdien heeft de wereld deze enorme 
krachten leren beheersen waardoor tegenwoordig 6,5% 
van de wereldenergievoorziening door kerncentrales 
wordt opgewekt3. In Nederland genereert de kerncentrale 
Borssele een vermogen van 500 MW. 
 

                                                 
3 Bron: IEA Energy Statistics, 2003. 
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Kernsplijting en kernfusie zijn twee voorbeelden van 
kernreacties die we kunnen gebruiken om massa om te 
zetten in energie. Bij kernsplijting splitst een grote kern 
zich in twee of meer kleinere kernen. Bij kernfusie 
smelten kleinere kernen juist samen om een grotere kern 
te vormen. 
 
In paragraaf 3.1 hebben we gezien dat bij een reactie 
waar energie vrijkomt, de producten een hogere totale 
(negatieve) bindingsenergie en een kleinere totale massa 
hebben dan de reactanten. De ‘verloren’ massa is 
omgezet in energie. Deze energie komt vrij en de 
uiteindelijke producten zijn sterker met elkaar verbonden 
dan de oorspronkelijke reactanten. 
 
3.9 Vraag: kernsplijtingreactie 
Maak voor deze opgave gebruik van Figuur 27, het 
Periodiek Systeem der Elementen in je BINAS en de 
database in ►URL3.  
a. Schrijf de reactievergelijking op voor het splijten van 

een uranium-235 kern. Deze kern vangt een neutron in 
en splijt dan in een krypton kern, een bariumkern en 
twee neutronen. 

b. Schrijf op de totale bindingsenergie aan de linkerkant 
en de totale bindingsenergie aan de rechterkant van 
de reactie. 

c. Bereken hoeveel energie er vrijkomt in de reactie. 
Druk de energie uit zowel in joule als in elektronvolt. 

d. Gebruik 2mcE  om de massa te berekenen die hierbij 
‘verloren’ gaat. 

 
3.10 Vraag: kernfusiereactie 
Maak voor deze opgave gebruik van Figuur 27, het 
Periodiek Systeem der Elementen in je BINAS en de 
database in ►URL3.  
a. Schrijf de reactievergelijking op voor de fusiereactie 

waarbij koolstof-12 wordt gevormd uit een helium en 
een beryllium kern. 

b. Schrijf op de totale bindingsenergie aan de linkerkant 
en de totale bindingsenergie aan de rechterkant van 
de reactie. 

c. Bereken hoeveel energie er vrijkomt in de reactie. 
Druk de energie uit zowel in joule als in elektronvolt. 

d. Gebruik 2mcE  om de massa te berekenen die hierbij 
‘verloren’ gaat. 
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Nucleaire activeringsenergie 
Kernreacties hebben net als chemische reacties energie 
nodig om ze op gang te brengen. Bij kernreacties wordt 
deze activeringsenergie de energiebarrière genoemd. Bij 
kernsplijting bestaat er net als bij een chemische reactie, 
een overgangstoestand. Laten we de splijting van een 235U 
uraniumkern nemen als voorbeeld. 235U is de meest 
gebruikelijke brandstof van een kernsplijtingsreactor. Om 
splijting op gang te brengen schiet je er een neutron 
tegenaan. Als het neutron niet te snel gaat en ook niet te 
langzaam, wordt het door de 235U kern geabsorbeerd. Een 
neutron met precies de juiste energie voor dit proces 
heet een thermisch neutron.  
 

 
Figuur 30: Om een kern te splijten moet je een energiebarrière overwinnen. In de grafiek wordt de 
totale bindingsenergie gegeven in de loop van de reactie (Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 
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De energie van het neutron brengt de kern in een 
overgangstoestand die we schrijven als 236U*. De 
energiebarrière voor splijting is zo overwonnen en de 
kern valt uit elkaar in kleinere fragmenten. Een grafiek 
van de energiebarrière kun je zien in figuur 30. 
Bij kernfusie is er ook sprake van een energiebarrière. In 
tegenstelling tot kernsplijting en chemische reacties 
wordt deze barrière echter niet bepaald door de energie 
van een overgangstoestand. De realiteit bij kernfusie is 
veel intrigerender. 
 
Bij kernfusie wordt de energiebarrière veroorzaakt door 
de afstotende Coulombkracht van de twee positieve 
kernen. Als je de twee positieve kernen wilt laten fuseren 
moet deze kracht eerst overwonnen worden. De 
resulterende barrière heet de Coulombbarrière en is 
heel hoog. Om de Coulombbarrière te overwinnen moeten 
de deeltjes met een enorme kinetische energie op elkaar 
botsen. De gunstigste manier om de deeltjes deze energie 
te geven, blijkt opwarming te zijn. De temperatuur van 
een stof hangt immers samen met de gemiddelde 
kinetische energie van de deeltjes. Je zou deeltjes echter 
moeten opwarmen tot een paar miljard graden Celsius om 
ze genoeg energie te geven om over deze barrière heen 
te komen. 
 
Gelukkig blijkt de natuur niet altijd alle klassieke 
natuurwetten te volgen. In de jaren twintig van de 
twintigste eeuw hebben wetenschappers bizarre 
eigenschappen van ons universum ontdekt en deze 
beschreven met de kwantummechanica. Wat de 
kwantummechanica precies inhoudt beschrijven we hier 
niet, maar we vermelden slechts dat er in de 
kwantummechanica iets bestaat dat tunnelen heet. Het 
komt er op neer dat er een (heel kleine) kans bestaat dat 
een reactie kan plaatsvinden zonder dat er genoeg 
energie is om over de energiebarrière heen te kunnen (zie 
figuur 31). De naam is afkomstig van het feit dat een 
deeltje als het ware een “tunnel onder de energiebarrière 
door graaft”. Door het tunnelen kunnen al bij een 
temperatuur van “slechts” 150 miljoen graden een flink 
aantal deeltjes fuseren. 
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Figuur 31: Bij kernfusie heet de energiebarrière, de Coulombbarrière. Gelukkig is het door de 
kwantum-mechanica mogelijk om door deze barrière heen te tunnelen, anders was het nog 
moeilijker geweest om een kernfusiereactie op gang te brengen! (Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 

 
 
3.11 Opdracht: animaties (in het Engels) 
Als je ‘shockwave’ en ‘flash’ tot je beschikking hebt (te 
downloaden op ►URL4) voer dan de opdrachten uit op 
►URL5, 'The Internet Plasma Physics Education 
Experience’. 
Bekijk eventueel ook de animaties op de cd ‘Fusion, an 
energy option for the future’, of op ►URL6. Bij 
‘Principles of Fusion Energy’, klik op ‘Fusing Atoms 
Together’. Bekijk de eerste 6 slides. Noem één 
vereenvoudiging die wordt gebruikt in deze animaties. 

3.3 Kernfusie 

Onze zon: de dichtstbijzijnde werkende 
fusiereactor 
Al miljarden jaren geleden heeft het universum 
uitgevonden hoe je een fusiereactor moet bouwen. De 
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oeroude fusiereactoren van het universum noemen we 
‘sterren’. De dichtstbijzijnde ster (vanaf de aarde), op 
zo’n 150 miljoen km afstand, noemen we ‘de zon’. Het is 
deze zeer succesvolle kernfusiereactor, al 4,56 miljard 
jaar oud met een levensverwachting van nog zo’n 7 
miljard jaar, die alle leven op aarde mogelijk maakt. Hoe 
produceert deze reactor zijn energie? En hoe houdt hij 
het zo lang vol? 

 
Figuur 32: De Proton-Proton reeks is een serie van fusiereacties die plaatsvindt in het centrum van 
de zon en andere sterren. Hieruit halen zij hun energie. (Afbeelding: Borb / Wikimedia Commons) 

 
De energie van de zon komt van een reeks van 
fusiereacties die ‘de proton-proton reeks’ heet. Deze 
reeks is uitgebeeld in figuur 32. Het fuseren van kernen 
gebeurt alleen in het centrum van de zon, waar de druk 
een waarde heeft van zo’n 10 miljard bar en waar een 
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temperatuur heerst van zo’n 15 miljoen Kelvin. Op het 
oppervlak van de zon is het hier, met een temperatuur 
van rond de 6000 Kelvin, veel te koud voor. 
 
De reden waarom de processen in de zon miljarden jaar 
lang door kunnen gaan is dat de ‘verbranding’ eigenlijk 
best rustig verloopt. De vermogensdichtheid, dat wil 
zeggen het vermogen geproduceerd per m3, is vele malen 
lager dan de vermogensdichtheid die wij op aarde nodig 
zullen hebben voor een fusiecentrale. Dat zie je straks in 
de activiteiten over fusie in de zon. Grotere sterren 
hebben een hogere temperatuur en branden daarom ook 
sneller. 
 
Over de gehele levensduur van een ster, wordt de kern 
steeds compacter en daardoor de temperatuur steeds 
hoger. Steeds zwaardere atomen kunnen dan met elkaar 
fuseren. We hebben al eerder gezien dat er hierbij 
energie vrijkomt, totdat je bij nikkel en ijzer komt. Om 
zwaardere elementen dan deze te fuseren kost juist 
energie. Als een ster dit stadium bereikt, stort de ster in 
onder de enorme druk van de zwaartekracht doordat er 
geen energie meer vrijkomt om deze tegen te werken. 
Vervolgens vindt een enorme explosie plaats, een 
supernova geheten, waarbij zoveel energie vrijkomt, dat 
ook fusiereacties die energie kosten kunnen verlopen. 
Alle elementen zwaarder dan ijzer zijn op deze manier in 
supernova’s ontstaan. 

Bèta straling 
Bij de kernreacties die we tot nu toe bekeken hebben, 
worden de nucleonen alleen maar opnieuw gerangschikt. 
Als je echter naar de eerste stap in de proton-proton 
reeks kijkt (figuur 32), dan valt iets vreemds op. Twee 
protonen lijken samen een deuteriumkern te vormen. 
Maar een deuteriumkern bestaat uit een proton en een 
neutron. Kan een proton dan in een neutron veranderen? 
 
Ja, dat kan. Omgekeerd kan een neutron ook in een 
proton veranderen. Dit wordt bètaverval genoemd en het 
is behoorlijk wat zeldzamer dan het “gewoon” opnieuw 
rangschikken van nucleonen. Ook bij bètaverval moet het 
totale aantal nucleonen gelijk blijven. En de totale lading 
moet aan de linker en rechterkant van de reactiepijl 
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gelijk zijn. Als een proton in een neutron verandert, moet 
de positieve lading van het proton dus ergens blijven. 
 
Als je goed naar figuur 32 kijkt, zie je dat er inderdaad 
nog twee deeltjes vrijkomen. Het eerste deeltje is een 
zogenaamd positron. Dit is een deeltje dat erg op een 
elektron lijkt, maar dan met een positieve lading. Dankzij 
het positron blijft dus de lading behouden. Het tweede 
deeltje is een neutrino, een soort ‘spookdeeltje’ dat 
geen lading heeft, vrijwel geen massa en nauwelijks 
interactie met andere deeltjes. De notatie die we voor 
deze deeltjes gebruiken, kun je in informatieblok 4 
vinden.  
 
De hierboven besproken reactie (het omzetten van een 
proton in een neutron, een positron en een neutrino) 
wordt bèta-plus verval (β+) genoemd. Daarnaast is er ook 
bèta-min verval (β-). Hierbij wordt een neutron omgezet 
in een proton, een elektron en een neutrino. Doordat de 
lading van het proton en het elektron elkaar opheffen is 
ook in dit proces de totale lading behouden. De snel 
bewegende elektronen en positronen die vrijkomen bij 
het bètaverval worden bètastraling genoemd. 
 

Voorbeeldvraag: bètaverval 
Het isotoop stikstof-13 vervalt via β+ verval. Schrijf de 
reactievergelijking van dit proces op. 
 
Uitwerking 
Stikstof heeft altijd 7 protonen; stikstof-13 heeft dus 6 
neutronen. Bij β+ verval verandert een proton in een 
neutron; De nieuwe kern heeft dus 6 protonen en 7 
neutronen. Dit is de isotoop koolstof-13. De 
reactievergelijking ziet er dan als volgt uit (vergeet niet 
dat er bij β-verval altijd ook een neutrino vrijkomt): 

00
0
1

13
6

13
7   eCN  

 
 

3.12 Vraag: bètaverval 
Schrijf de reactievergelijkingen voor de volgende 
processen op: 
a. Het β+ verval van het isotoop Kobalt-56. 
b. Het β− verval van het waterstof isotoop tritium. 
c. De vorming van plutonium-239 door β− verval. 
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Annihilatie 
Een elektron en een positron lijken erg op elkaar. Het 
enige verschil tussen de twee deeltjes is hun lading; die is 
tegengesteld. Zulke deeltjes worden antideeltjes 
genoemd. Als een deeltje en zijn antideeltje elkaar 
tegenkomen, gebeurt er iets vreemds: Ze annihileren. 
Beide deeltjes verdwijnen en hun gezamenlijke massa 
wordt in zijn geheel omgezet in energie. Deze energie 
komt vrij als elektromagnetische straling met een 
frequentie hoger dan die van UV-straling. Dit heet 
gammastraling en wordt in kernreacties aangegeven met 
het symbool γ. 

 
 
 

3.13 Vraag: annihilatie proton-antiproton 
Bereken de energie van de gammastraling die vrijkomt bij 
de annihilatie van een proton en een antiproton. 

 
3.14 Vraag: rekenen aan de proton-proton reeks 
Bestudeer voor deze vraag figuur 32. Twee 
waterstofkernen worden omgezet in een deuteriumkern, 
een positron en een neutrino. 
a. Bereken hoeveel massa er bij deze reactie verloren 

gaat. Gegeven de reactie:   0
0

0
1

2
1

1
1

1
1   eHHH

b. De massa omgerekend naar energie komt i=overeen 
met 0,42 MeV. Is dit activeringsenergie of 
vrijkomende energie? 

Geef een toelichting met behulp van 2mcE  . 

c. Vul de reactievergelijking aan:    HeH 3
2

2
1

d. Toon aan dat bij annihilatie van het positron en een 
elektron minstens 1,0 MeV vrijkomt. 

e. Stel de totaalvergelijking voor de vorming van He4
2 uit 

protonen (waterstofkernen) op. 
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3.15 Opdracht: visualisatie van de proton-proton reeks 
Voer de opdracht uit met knikkertjes of bolletjes uit de 
‘atoomdoos’ van scheikunde.  
Zie ook figuur 33 voor het idee. 
Zwart   = een proton 
Blauw   = een neutron 
Klein groen  = een positron 

 
Klein wit       =  een neutrino 

Reactie 1: Een proton wordt omgezet in een neutron 
en een positron. 

a. Hoeveel energie is hiervoor nodig? 
b. Voer de reactie uit met de knikkers zoals hiernaast en 

bewaar het gebruikte proton. 

Reactie 2: Deuterium reageert met een proton tot 
helium-3. (Een derde proton is nodig). Figuur 33: De eerste stap in de 

proton-proton reeks, uitgebeeld 
met bolletjes uit een 
scheikundige “atoomdoos”. 
(Foto: Lieke Heimel, Rembrandt 
College Veenendaal) 
 

c. Voer de reactie uit met de knikkers. 

Reactie 3: Twee helium-3 kernen reageren tot helium-
4 en twee protonen. 

d. Leg de volledige proton-proton reeks (vorming He4
2 uit 

protonen). 
e. Geef de totale reactievergelijking. 
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4. Achtergrondinformatie: de CNO-cyclus 
Als de temperatuur en druk in een ster nog hoger worden 
dan in onze zon, voor sterren met een massa van 
ongeveer 1.4 keer de massa van onze zon, verandert het 
fusieproces. De hier afgebeelde CNO-cyclus wordt dan 
het belangrijkste fusieproces. In dit proces fuseren 
protonen nog steeds tot helium, maar nu met een 
zwaardere kern als katalysator. Begin bijvoorbeeld bij de 
12C-kern midden boven. Die fuseert met een 1H-kern tot 
een 13N-kern onder uitzending van gammastraling, etc. De 
netto vergelijking voor het totale proces is: 

1 4 0 0
1 2 1 04 2 2 26,3H He e v Me    V . 

 
Figuur 34: De CNO cyclus, het kernfusie-proces dat in zwaardere sterren plaatsvind. (Afbeelding: 
Borb / Wikimedia Commons) 
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3.16 Vraag: vermogen, energie en massa in de zon 
a. Gebruik je BINAS (tabel 32c) om de hoeveelheid 

energie op te zoeken die per seconde door de zon 
wordt uitgestraald. 

b. Gebruik de netto reactie voor de proton-proton reeks 
uit 3.14 of opgave 3.15 om de hoeveelheid 
waterstofkernen te berekenen die per seconde in de 
zon samensmelten. 

c. Hoeveel massa wordt er per seconde in de zon omgezet 
in energie? 

d. Gebruik BINAS (tabel 34) om de hoeveelheden 
waterstof en helium in de zon te berekenen. 

e. Bereken hoe lang de zon nog zou kunnen blijven 
‘branden’ in het huidige tempo. 

f. Hoeveel Europeanen zou je in theorie dag en nacht van 
energie kunnen voorzien met de fusie-energie van de 
zon? Gebruik de informatie uit de tabel in figuur 4. 

 
3.17 Vraag: vermogensdichtheid in de zon 
a. Bereken de gemiddelde vermogensdichtheid van de 

zon. De vermogensdichtheid is het vermogen per m3. 
Gebruik hiervoor weer je BINAS. 

b. Je wilt van de zon leren om een fusiereactor op aarde 
te bouwen. Als je dezelfde vermogensdichtheid als de 
zon zou hebben, wat zou dan het volume van je 
reactor moeten zijn om er genoeg energie mee te 
produceren om de stad New York van elektriciteit te 
voorzien? (~ 1 GW?) 

Fusie op Aarde 
In het heelal zijn heel veel verschillende fusiereacties 
mogelijk. Sterker nog, zoals we al eerder hebben gezien, 
zijn alle stoffen zwaarder dan waterstof ooit in een 
fusiereactie ontstaan, in een ster of supernova. Maar 
welke van al die mogelijke reacties is nu geschikt om op 
aarde te gebruiken om energie mee op te wekken? Waar 
moeten we rekening mee houden in onze keuze? 
Hieronder staat een verlanglijstje. 
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Verlanglijstje 

 Ten eerste moet er natuurlijk energie vrijkomen bij de 
fusiereactie. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het 
betekent al dat we beperkt zijn tot het linkerdeel van 
de bindingsenergie grafiek in figuur 27. We moeten 
atomen lichter dan ijzer fuseren, anders moeten we er 
energie instoppen en dat is niet de bedoeling. 

 Er is nog een reden waarom lichte atomen beter zijn: 
atoomkernen stoten elkaar af omdat ze een positieve 
lading hebben. Hoe meer lading in de kern (dus hoe 
zwaarder het atoom), des te sterker wordt deze 
afstotende Coulombkracht. Dus zwaardere atomen 
moeten met een veel grotere energie botsen om die 
afstotende kracht te overwinnen, wat weer betekent 
dat de temperatuur hoger moet zijn. Atomen met een 
kleine kernlading zijn dus beter. 

 Een derde eis is dat er maar twee deeltjes tegelijk 
fuseren. In een gas komen twee deeltjes elkaar wel 
eens tegen, maar de kans dat drie deeltjes elkaar 
precies tegelijkertijd tegenkomen is veel te klein. In 
een ster is de druk zo hoog dat het misschien wel kan, 
maar op aarde kunnen we zulke hoge drukken niet 
bereiken.  

 Als we nog even terugkijken naar figuur 27, zien we 
dat de bindingsenergie van helium-4 een extreem hoge 
(negatieve) waarde heeft. Dus als we per fusiereactie 
veel energie willen krijgen, is het misschien een idee 
om reacties te zoeken die beginnen bij de lichtste vier 
in de grafiek en die als eindproduct helium-4 hebben.  

Mogelijke fusiebrandstoffen 
Door de eerste eis zijn we beperkt tot atomen lichter dan 
Nikkel. Maar dan blijft er nog een heleboel over. Laten 
we dus eens wat beter kijken naar de tweede eis: de 
atomen moeten zo licht mogelijk zijn. Wat zijn de 
lichtste atomen die er bestaan? De twee lichtste 
elementen zijn natuurlijk waterstof en helium. In figuur 
35 staan alle in de natuur voorkomende isotopen van 
waterstof en helium opgesomd. 
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Figuur 35: Alle isotopen van waterstof en helium (zonder elektronen). Rode bolletjes 
zijn protonen, blauwe bolletjes neutronen. De laatste kolom geeft de massa van de 
atoomkernen in atomaire massa-eenheden. (Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 

 

Waterstof 

 
Figuur 36: In één glas water zitten 
genoeg deuteriumatomen om je 
huishouden enkele weken lang 
draaiend te houden met fusie-
energie. (Foto: ShutterStock) 
 

Het kleurloze en reukloze element waterstof is het 
lichtste element - een waterstofkern is simpelweg een 
proton. Waterstof kan eenvoudig uit water (H2O) worden 
gehaald. Het is het meest voorkomende element in het 
heelal - meer dan 90% van de atomen in het heelal zijn 
waterstofatomen.  

Deuterium 
Deuterium is een niet-radioactieve isotoop van waterstof 
en komt voor in gewoon water. Gewoon water bestaat uit 
H2O, maar in sommige watermoleculen zijn één of twee 
waterstof atomen vervangen door een deuterium atoom: 
DHO of D2O. Zogenaamd zwaar water bestaat helemaal 
uit D2O. 
 
Op elke 6700 waterstofatomen op aarde is er één 
deuteriumatoom. Dat betekent dat elke kubieke meter 
(zee)water 33 gram deuterium bevat. De totale 
hoeveelheid deuterium in de zee wordt geschat op 
4,6·1016 kg. Dat is genoeg om fusie-energie voor de hele 
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wereldbevolking op te wekken gedurende zo’n 150 
miljard jaar. Vergelijk dit met de levensduur van onze 
zon! 
 
Deuterium is niet gevaarlijk: je krijgt het dagelijks 
binnen. Alleen als je liters zwaar water zou drinken, zou 
je daar nadelige gevolgen van kunnen ondervinden. 
Hoewel je zou zeggen dat deuterium zich chemisch 
precies zo moet gedragen als waterstof — het is immers 
een isotoop van waterstof — is dat niet helemaal waar. 
Omdat deuterium door het extra neutron twee keer zo 
zwaar is als waterstof, gedraagt het zich een beetje 
anders in chemische reacties, bijvoorbeeld in de sterkte 
van waterstofbruggen in moleculen. 

Tritium 
Tritium is een radioactieve stof met een halveringstijd 
van 12,3 jaar. De halveringstijd is de tijd waarna de helft 
van een oorspronkelijke hoeveelheid van een radioactieve 
stof is vervallen. Dat wil zeggen dat als we een kg tritium 
hebben, 12,3 jaar later nog 500 g tritium over is. Na nog 
eens 12,3 jaar is nog 250 g over. De rest is vervallen, 
waarbij een elektron wordt uitgezonden met zeer lage 
energie (β- verval). Vanwege de relatief korte 
halveringstijd komt tritium in de natuur nauwelijks voor, 
zeker niet genoeg om als kernfusiebrandstof te gebruiken. 
Gelukkig kan tritium gemaakt worden en wel uit het 
lichte metaal lithium (zie figuur 37). Lithium valt uit 
elkaar in tritium en helium als je het met neutronen 
bestraalt. De twee lithiumisotopen die in de natuur 
voorkomen ondergaan dan de volgende reacties: 

 
Figuur 37: Brokjes lithiummetaal 
(foto: Dnn87 / Wikimedia Commons) 
 MeVHHenLi 8.4346   

MeVnHHenLi 5.2347   

Er is genoeg lithium op de wereld om met fusie 
elektriciteit voor de gehele wereldbevolking op te wekken 
voor minstens duizend jaar. Lithium wordt bijvoorbeeld 
ook gebruikt in lithiumbatterijen (figuur 38) en zelfs in 
antidepressiva. 

 
Figuur 38: Een lithiumbatterij uit 
een laptop (foto: Ansgar Hellwig / 
Wikimedia Commons) 
 

 
Omdat tritium radioactief is, kan het schade aanrichten in 
het menselijk lichaam. In de buitenlucht kan tritium geen 
kwaad, omdat het uitgezonden elektron al door 6 mm 
lucht of een vel papier wordt tegengehouden. Maar als 
tritium in het lichaam wordt opgenomen, bijvoorbeeld in 
water, brengt het stralingsschade toe aan weefsels. 
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Omdat het tritium relatief snel het lichaam weer verlaat 
en niet wordt opgeslagen (elke 10 dagen wordt de helft 
van het water in ons lichaam vervangen) is het risico 
beperkt. Wel kan tritium bij lage concentraties in het 
lichaam al een ernstig gezondheidsrisico betekenen, wat 
betekent dat we er wel heel zorgvuldig mee moeten 
omgaan. 

 
Figuur 39: In de bovenste bodemlaag 
van de maan zit naar schatting zo’n 
miljoen ton helium-3 (foto: 
ShutterStock) 
 

Helium-3 
Helium-3 is een heliumisotoop. Het komt op aarde 
extreem weinig voor: op de hele aarde is maar zo'n 150 kg 
aanwezig. Dus lang niet genoeg om als fusiebrandstof te 
gebruiken. Maar er is een andere plek waar het in grotere 
hoeveelheden voorkomt: de maan. In de bovenste 
bodemlaag van de maan zit naar schatting zo'n miljoen 
ton helium-3. De helium-3 atomen komen van de zon en 
worden als ionen door de zonnewind continu naar de 
maan getransporteerd, waar ze zich al miljarden jaren 
ophopen in de maanbodem. Als je maanrots verpulvert en 
verhit, kun je daar misschien het helium-3 uit winnen. Of 
dat echt allemaal kan en of het rendabel is, moet nog 
worden onderzocht. 

Helium-4 
Helium-4 is de meest voorkomende isotoop van helium en 
vormt 99,99986% van alle helium op aarde. Het wordt in 
de aarde gevormd tijdens het zogenaamde alfaverval van 
zware elementen. Dit is een radioactief proces waarbij 
een helium-4 kern, ook wel een alfadeeltje genoemd, uit 
een zware onstabiele kern wordt gestoten. Hoewel het 
deeltje in een radioactief proces tot stand komt, is een 
alfadeeltje zelf niet radioactief.  

Mogelijke reacties 
Als we de bovenstaande eisen toepassen, kunnen we een 
kort lijstje maken van de mogelijke reacties waar we uit 
kunnen kiezen. In figuur 40 staan ze opgesomd. Sommige 
reacties kunnen op verschillende manieren verlopen. Bij 
die reacties is aangegeven in hoeveel procent van de 
gevallen ze op de ene manier en in hoeveel procent ze op 
de andere manier fuseren. Van de neutronen is 
aangegeven met hoeveel energie ze uit de reactie komen. 
De reden hiervoor lees je in de volgende paragraaf ‘de 
energie en de producten’. 
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 Reactie 
A H + H --> D + 0+1

e + 00ν  
B H + D --> 3He + γ  

D + D --> T + H 50% C 
D + D --> 3He + n (2,45 MeV) 50% 

D D + T --> 4He + n (14,1 MeV)  
E D + 

3He 
--> 4He + H  

F T + T --> 4He + 2 n   
3He + T --> 4He + H + n  57% G 
3He + T --> 4He + D 43% 

H 3He + 
3He 

--> 4He + 2 H  

 
Figuur 40: Tabel met fusiereacties waaruit we kunnen kiezen om op aarde fusie-energie op te 
wekken.De energie die achter de neutronen staat is de hoeveelheid energie die de neutronen 
meekrijgen, niet de totale energie uit de reactie! Als er meer dan twee reactieproducten zijn is 
alleen de totale energie uit te rekenen, niet hoeveel energie er naar elk van de producten gaat. 

 

De energie en de producten 
Om de energie uit een fusiecentrale te kunnen halen en 
gebruiken, is het belangrijk om te weten welke vorm 
deze fusie-energie aanneemt. Bij fusiereacties zit de 
vrijkomende energie in de kinetische energie van de 
reactieproducten. Hoe meer energie er vrijkomt, hoe 
sneller de producten van de reactie zich voort gaan 
bewegen. 
 
In hoofdstuk 4 zul je zien dat je in de kamer van een 
fusiereactor alleen geladen deeltjes kunt vasthouden. In 
een aantal fusiereacties komen echter ook neutronen vrij. 
Die zijn neutraal en vliegen direct naar buiten. Dit heeft 
voordelen en nadelen.  
 
Een nadeel is dat de reactorwand beschadigd en zelfs 
radioactief wordt door de langsvliegende neutronen. 
Hoewel het zo gevormde radioactieve afval veel korter 
gevaarlijk blijft dan afval van kernsplijting, is dit toch 
een groot nadeel. Hierover leer je meer in paragraaf 6.3. 
 
Een voordeel van neutronen als reactieproduct is dat een 
(groot) deel van de energie “vanzelf” uit je reactor komt 
vliegen. De kinetische energie van de neutronen kun je 
opvangen in een zogenaamde mantel, een soort metalen 
deken die zich om de reactorkamer heen bevindt. Door 
botsingen van neutronen met moleculen en atomen in de 
mantel warmt de mantel op. Vervolgens koel je de 
mantel af met water. Het water wordt stoom en drijft 
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een stoomturbine aan zoals beschreven in figuur 15. Meer 
hierover leer je in paragraaf 7.4. Zonder neutronen zou je 
de bewegingsenergie van de geladen deeltjes direct 
moeten omzetten in elektriciteit. Dit is in principe 
mogelijk, maar zeker niet eenvoudig. Een duidelijk 
schema voor hoe dit zou moeten, bestaat nog niet en we 
zullen er hier verder niet op ingaan.  
 
Helaas is het realiseren van kernfusie op aarde zo 
moeilijk dat we uiteindelijk niet een reactie uit kunnen 
kiezen op basis van het wel of niet produceren van 
neutronen. De keuze moeten we baseren op de 
reactiesnelheden, zoals in de volgende paragraaf 
(‘Reactiesnelheden’) wordt uitgelegd. Maar, als je een 
reactie kiest waarin een neutron vrijkomt, is het 
belangrijk om te weten hoeveel energie er in dit deeltje 
zit. Dan weet je ook hoe snel je wanden radioactief 
zullen worden. 
 
3.18 Opdracht: energie van fusiereacties 
Verdeel de reacties in figuur 40 onder alle leerlingen 
zodat van elke reactie door minstens één persoon wordt 
uitgerekend hoeveel energie er bij vrijkomt. Gebruik 
hiervoor tabel 25 in BINAS. Vul samen de energieën in een 
tabel in. 

Reactiesnelheden 
We hebben nu een lijstje met kandidaat-reacties. Maar 
we weten nog weinig over de omstandigheden (zoals 
temperatuur en druk) waaronder de reacties willen 
verlopen. 
 
Als twee kernen met elkaar botsen, kunnen ze een 
kernreactie met elkaar aangaan, maar dat hoeft 
natuurlijk niet. Of een reactie optreedt, hangt af van de 
soort kernen en van de snelheid waarmee ze botsen. Hoe 
waarschijnlijk is het dat de kernreactie optreedt? 
 
Om dat te bepalen, doen we een experiment. We nemen 
een vast aantal kernen in een bepaalde ruimte, schieten 
er een andere kern op af en kijken in welk deel van de 
gevallen de kern een reactie aangaat. Dat kun je dan 
uitdrukken als een kans P. Dus: als de kern in de helft van 
de gevallen fuseert, dan is de kans P = 1/2.  
 

NLT3-v117 Kernfusie 66



Waarschijnlijk zal de kans P afhangen van hoe hard de 
kernen botsen en dus van de temperatuur. Omdat de kans 
dat twee kernen een reactie aangaan onder andere 
afhangt van de snelheid waarmee ze botsen, meet je bij 
een andere energie (temperatuur) ook een andere kans. 
Dat is allemaal samengevat in de grafiek in figuur 41. 
 

 
Figuur 41: De kans dat een fusiereactie optreedt, bij verschillende combinaties kernen, en bij 
verschillende botsingsenergie. De reacties waarbij een proton fuseert (de eerste twee reacties uit 
de tabel) zijn niet weergegeven in deze grafiek, omdat de kans zo klein is dat het niet gemeten kan 
worden (Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 

Temperatuur 
De temperatuur van een stof is een maat voor de 
gemiddelde kinetische energie van de deeltjes. Zoals je al 
eerder gezien hebt, kun je temperatuur dus ook 
uitdrukken in energie-eenheden, bijvoorbeeld in 
elektronvolt. Je kunt de botsingsenergieën in figuur 41 
dus omrekenen in Kelvin, met behulp van tabel 5 uit je 
BINAS. 
 
3.19 Vraag: temperatuur voor fusiereacties 
a. Gebruik figuur 41 en de omrekeningsfactor in tabel 5 

van je BINAS om de temperatuur in Kelvin te 
berekenen die deuteriumdeeltjes en tritiumdeeltjes 
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moeten hebben om de grootste kans te hebben om te 
fuseren.  

b. Doe dit ook voor de D - 3He reactie. 

 
Gelukkig komt de zojuist berekende temperatuur overeen 
met een gemiddelde energie. In elke verzameling van 
deeltjes zijn er altijd sommige met veel meer energie en 
ook sommige met juist veel minder energie dan het 
gemiddelde. Dat betekent dat je de brandstof niet hoeft 
te verwarmen tot de temperatuur die je net hebt 
berekend. Al bij een veel lagere temperatuur zijn er 
deeltjes aanwezig met genoeg energie om fusiereacties 
aan te gaan. Een D - T reactie kun je “al” op gang 
brengen met een brandstoftemperatuur van een paar 
honderd miljoen Kelvin. 
 
 

Ontwerpstap drie 
 Kies welke fusiereactie je voor jouw fusiecentrale wilt gaan gebruiken. Houd hierbij 

rekening met alle factoren die in dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen. 

 Bij welke energie verloopt jouw reactie het beste?  

 Noem minstens één nadeel en één voordeel van het gebruik van deze reactie. 

 Noem de ruwe brandstoffen die je nodig zult hebben voor je fusiecentrale. 

 Kies een tweede reactie die je ver in de toekomst zou willen gebruiken. Geef redenen 
voor je antwoord. 

 Bereken voor de brandstofcombinatie die je uiteindelijk hebt gekozen, hoeveel 
brandstof per jaar nodig is om een elektriciteitscentrale 1000 MW elektriciteit te laten 
produceren. (Uitgaande van een rendement van 33% voor de omzetting van warmte 
naar elektriciteit). Bereken hetzelfde voor een kolencentrale. (Een ton kolen heeft een 
verbrandingswarmte van 29,3076 · 109 J/ton). 
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4 De onzichtbare kooi 

Je hebt een keus gemaakt voor een fusiereactie. Maar al 
deze reacties hebben een hoge activeringsenergie. Er is 
dus een hoge temperatuur nodig om de reactie te doen 
verlopen. Wat gebeurt er met je brandstof bij een 
temperatuur van honderden miljoenen graden kelvin? Hoe 
voorkom je dat de brandstof heel snel weer afkoelt? En 
hoe houd je iets met die temperatuur eigenlijk op zijn 
plaats? Dat zijn de vragen waar we in dit hoofdstuk een 
antwoord op proberen te vinden. 

 
Figuur 42: Twee voorbeelden van 
door de mens gemaakte plasma’s: 
Een plasmabol en een TL-buisje 
(Foto’s: FOM Rijnhuizen) 
 

 

4.1 Plasma, de vierde toestand van 
materie 

Gewoonlijk heeft een atoom evenveel positief geladen 
protonen in de kern als negatief geladen elektronen rond 
de kern. Het geheel is dan neutraal. Maar bij hoge 
temperaturen verandert dat: door heftige botsingen van 
de atomen onderling, kunnen elektronen worden 
losgeslagen van de kern waar ze bij horen. Dit proces 
heet het ioniseren van het atoom. Het achterblijvende 
deeltje heet een ion en heeft een positieve lading. Het 
losgeslagen elektron beweegt zich vrij door de ruimte. 
Een atoom kan zelfs volledig geïoniseerd raken, dan 
heeft het alle elektronen verloren. 
 
Als in een gas voldoende atomen zijn geïoniseerd om de 
eigenschappen van het gas — zoals het elektrische 
geleidingsvermogen — merkbaar te veranderen, spreken 
we van een plasma. Zelfs als maar 1% van het gas 
geïoniseerd is, kan het gas al de eigenschappen van een 
plasma hebben. Plasma wordt wel de vierde toestand 
van de materie genoemd, naast vaste stof, vloeistof en 
gas. In de zon, in de sterren en in de nevels tussen de 
sterren bevindt zich meer dan 99% van de zichtbare 
materie in de plasmatoestand. 
 
Plasma heeft bijzondere eigenschappen. Omdat in een 
plasma gemiddeld nog steeds evenveel positieve als 
negatieve lading aanwezig is, is een plasma als geheel 
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neutraal. De vrije elektrische ladingsdragers (elektronen 
en ionen) zorgen ervoor dat het plasma elektrisch 
geleidend is en dat het sterk op magnetische velden 
reageert. Plasma straalt bovendien licht uit: als 
elektronen weer worden ingevangen door een ion, kan 
het elektron zijn overtollige energie uitstralen in de vorm 
van licht. Het gedrag van plasma's wordt bestudeerd in de 
tak van de natuurkunde die plasmafysica heet. 

 
Figuur 43: Een bliksemschicht is een 
natuurlijk voorkomend plasma op 
aarde. (Foto: ShutterStock) 
 

 
Op aarde zijn de bliksemschicht (figuur 43), de vlam en 
de Tl-buis voorbeelden van plasma's. Het noorderlicht 
(figuur 44) is een plasma, bestaande uit geïoniseerde 
deeltjes die het aardmagnetische veld volgen. Als de 
spaceshuttle terugkeert in de dampkring, ontstaat door 
de enorme hitte een plasma op het hitteschild. In de 
industrie worden plasma’s veelvuldig gebruikt, 
bijvoorbeeld voor het maken van computerchips, voor de 
behandeling van textiel en het steriliseren van 
instrumenten. In plasmaschermen zorgen kleine 
plasmaontladingen voor de kleur van de pixels. Ook de 
metaallaag aan de binnenkant van chipszakken en de 
antireflectielaag van autoruiten worden met een plasma 
aangebracht. 
 

 
Figuur 44: Het Noorderlicht of aurora is een plasma. Het zijn geladen deeltjes, afkomstig van de 
zon, die de magneetveldlijnen van de aarde volgen (Foto: Wikimedia Commons). 
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De brandstof in jouw fusiereactor zal in de 
plasmatoestand zijn. Bij de extreem hoge temperaturen 
in het hart van de reactor zullen alle deeltjes volledig 
geïoniseerd zijn. Je brandstof zal bestaan uit een ‘zee’ 
van ionen (positief geladen atoomkernen) en elektronen 
(negatief geladen deeltjes). De enige neutrale deeltjes 
zullen de neutronen zijn die in de fusiereacties worden 
geproduceerd. 

 

5. Achtergrondinformatie: de ontdekking van 
de plasmatoestand 
De vierde toestand van de materie werd het eerst in 1879 
geobserveerd in een gasontladingsbuis, door de Engelse 
natuurkundige Sir William Crookes. Hij noemde wat hij 
zag 'stralende materie'. Het was de Amerikaanse 
natuurkundige Irving Langmuir, die in 1928 in een artikel 
schreef: "Het geïoniseerde gas bevat ionen en elektronen 
in gelijke aantallen, zodat de totale ruimtelading klein is. 
We zullen de term plasma gebruiken om [deze toestand] 
te beschrijven." Misschien omdat het hem aan een 
bloedplasma deed denken? 

Isolatie 
Wat weet je tot nu toe over jouw fusiereactor? Je weet 
welke brandstof je gaat gebruiken, ongeveer bij welke 
temperatuur die gaat ‘branden’ en de toestand van de 
materie onder die omstandigheden. 
 
De volgende belangrijke stap waar je over moet gaan 
nadenken, is het isoleren van de reactor. Om de extreem 
hoge temperaturen te bereiken die nodig zijn voor het 
fuseren van kernen, moet je proberen om geen warmte 
kwijt te raken. Je wilt het liefst dat de brandstof geen 
contact maakt met de (relatief) koude wanden van de 
reactor. Dit zal namelijk niet alleen de brandstof 
afkoelen, maar ook de wanden beschadigen. 
Om hier een zinnige beslissing over te nemen, moet je 
eerst iets meer te weten zien te komen over plasma’s. 
Misschien heeft een plasma wel eigenschappen die 
bepaalde vormen van isolatie onmogelijk maken, of 
misschien bieden de eigenschappen van plasma’s juist 
nieuwe mogelijkheden. 
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4.1 Demonstratie: eigenschappen van plasma’s (1) 
Een vlam is een voorbeeld van een plasma. Bekijk de 
volgende demonstratie: een vlam van een bunsenbrander 
wordt tussen twee kopergaasjes geplaatst. Tussen de 
gaasjes wordt nu een hoogspanning aangebracht. 
a. Beschrijf wat je waarneemt. 
b. Geef een verklaring voor je waarneming. Wordt het 

waargenomen effect veroorzaakt door elektronen of 
juist door ionen? Waarom denk je dat? 

 

 
Figuur 45: Zonnevlammen zijn ‘wolken’ van plasma die door de zon worden uitgestoten. De 
geladen deeltjes volgen de magneetveldlijnen op het oppervlak van de zon (Foto: Wikimedia 
Commons) 

 
4.2 Vraag: eigenschappen van plasma’s (2) 
Kijk naar de figuren 44 en 45. 
a. Welke eigenschap van plasma kun je in deze 

afbeeldingen waarnemen? 
b. Hoe zou je met deze eigenschap de brandstof in je 

fusiereactor kunnen isoleren? 

NLT3-v117 Kernfusie 72



 
Een plasma bestaat uit geladen deeltjes. In tegenstelling 
tot neutrale atomen reageren geladen deeltjes op 
elektrische en magnetische velden. In een elektrisch veld 
worden geladen deeltjes rechtdoor versneld: positief 
geladen deeltjes bewegen in de richting van het 
elektrische veld, negatief geladen deeltjes bewegen hier 
precies tegenin. De beweging van geladen deeltjes in een 
magneetveld is echter wat ingewikkelder. Daar gaan we 
in paragraaf 4.2 naar kijken. 

4.2 Geladen deeltjes in 
magneetvelden 

Zoals je weet, ondervinden geladen deeltjes in een 
magneetveld een kracht, de zogenaamde Lorentzkracht. 
Deze Lorentzkracht staat loodrecht op de 
bewegingsrichting van het deeltje én loodrecht op de 
richting van het magneetveld. We kunnen een regel 
opstellen om eenvoudig de richting van deze kracht te 
onthouden. Deze regel noemen we de rechterhandregel. 

 

6. Achtergrondinformatie: de 
rechterhandregel (zie ook figuur 46) 
Wijs met de wijsvinger van je rechterhand in de richting 
van de stroom (S van Stroom en wijSvinger, of het 
symbool I van stroom en het Engelse “Indexfinger”). Wijs 
met de middelvinger in de richting van het magneetveld 
(M van Middelvinger en Magneetveld). Je duim wijst dan 
in de richting van de Lorentzkracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figuur 46: De rechterhandregel (afbeelding: Wikimedia 
Commons) 

Bedenk hierbij dat een stroom van + naar – loopt. Dit is de 
richting van de positief geladen deeltjes! Als je dus de 
kracht op een negatief geladen deeltje wilt bepalen, 
moet je je wijsvinger tegengesteld aan de 
bewegingsrichting van het deeltje wijzen. 
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4.3 Opdracht: richting van de Lorentzkracht 
Ga naar de applet in ►URL7. Speel met de richting van 
het magneetveld en met de stroomrichting. Probeer 
verschillende combinaties. Voorspel telkens de richting 
van de Lorentzkracht. Druk vervolgens op het 
‘Lorentzkracht’ knopje om je antwoord te controleren.  
Noteer je resultaten in een tabel. 

 
Voor de grootte van de Lorentzkracht op een geladen 
deeltje geldt formule (8): 
 

BvqFL        (8) 

 
waarin: 

 FL = Lorentzkracht in newton (N) 

 q = lading van het deeltje in coulombs (C) 

 v = snelheid van het deeltje loodrecht op het 
magneetveld in meters per seconde (m/s) 

 B = sterkte van het magneetveld in tesla (T).  

 
Het is belangrijk om je te realiseren dat de Lorentzkracht 
alleen effect heeft op de richtingen die loodrecht op het 
magneetveld staan. Als het magneetveld verticaal gericht 
staat, is de Lorentzkracht op een geladen deeltje dat 
alléén verticaal beweegt 0. 
 
4.4 Vraag: eenheden van de formule voor de 
Lorentzkracht 
Schrijf alle grootheden in formule (8) in SI eenheden en 
kijk of je dan inderdaad op de SI eenheid voor kracht 
uitkomt. Dit is een gebruikelijke manier om de juistheid 
van een formule te controleren. 

 
B 

v 
 

 
Figuur 47: Een bewegend elektron in 
een homogeen magnetisch veld. 
(Afbeelding: Erik Min / FOM 
Rijnhuizen) 
 
 

 
4.5 Vraag: rekenen aan de Lorentzkracht 
Een elektron beweegt met een snelheid van 500 m/s door 
een homogeen magnetisch veld van 0.02 T (zie figuur 47). 
NB: Een homogeen magnetisch veld is een veld dat overal 
dezelfde grootte en richting heeft. 
a. Bepaal de richting van de Lorentzkracht FL. 
b. Zoek in BINAS de lading van het elektron op en bereken 

de grootte van de Lorentzkracht. 
c. Zoek in BINAS de massa van het elektron op en bereken 

de versnelling die het elektron ondervindt door de 
Lorentzkracht. 
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d. Hoeveel maal zo groot is deze versnelling als de 
versnelling van de zwaartekracht? 

 
4.6 Opdracht: experimenteren met de Lorentzkracht 
Ga naar de applet in ►URL8. In deze applet kun je een 
geladen deeltje door een magneetveld in twee delen 
(bovenkant en onderkant van het scherm) laten bewegen.  
Stel eerst een homogeen magneetveld in door beide 
bovenste schuifjes (voor het bovenste en onderste 
magneetveld) op +5 te zetten. Je krijgt nu een 
magneetveld dat uit het scherm wijst. Laat de massa van 
het deeltje op 7 staan (houd de massa constant in deze 
opdracht). Zet de beginsnelheid (velocity) op 10 en de 
beginhoek (angle) op 180 graden.  
a. Druk op start. Welke vorm heeft de baan van het 

deeltje? (je kunt eventueel een ander deel van de 
baan bekijken door met je muis het plaatje heen en 
weer te slepen). 

b. Beschrijf wat er met de Lorentzkracht (de groene pijl) 
en de snelheid van het deeltje (de zwarte pijl) 
gebeurt. 

c. Stel het schuifje van de snelheid op een andere waarde 
in. Wat gebeurt er met de grootte van de 
Lorentzkracht als je de snelheid vermindert?  

d. Druk op start. Vergelijk de baan van het deeltje met de 
baan bij vraag a. 

e. Onderzoek nu op dezelfde manier de invloed van het 
magneetveld (houd beide zijden van het magneetveld 
gelijk!). Eventueel kun je de starthoek van het deeltje 
veranderen om te voorkomen dat het deeltje meteen 
uit het beeld verdwijnt. 

f. Helaas kun je in deze applet de lading niet instellen. 
Beredeneer aan de hand van vergelijking (8) en je 
antwoorden bij c, d en e hoe de baan van het deeltje 
er uit zou zien als je de lading van het deeltje twee 
keer zo groot zou maken. 

 
In opdracht 4.6 “experimenteren met de Lorentzkracht” 
heb je kunnen ontdekken dat geladen deeltjes een 
gekromde baan volgen als ze in een magneetveld 
bewegen. Als ze genoeg ruimte krijgen bewegen de 
deeltjes in cirkelbanen. Deze beweging is een eenparige 
cirkelbeweging. Zoals je weet, heb je voor een eenparige 
cirkelbeweging een middelpuntzoekende kracht nodig. De 
Lorentzkracht is in dit geval die middelpuntzoekende 
kracht. 

NLT3-v117 Kernfusie 75



De formule voor de middelpuntzoekende kracht is als 
volgt: 
 

r

vm
Fmpz

2
       (9) 

 
waarin: 

 Fmpz = middelpuntzoekende kracht in newton (N) 

 m = massa van het deeltje in kilogrammen (kg) 

 v = snelheid van het deeltje in meters per seconde 
(m/s) 

 r = straal van de cirkelbaan in meters (m). 

 
4.7 Vraag: Lorentzkracht als middelpuntzoekende kracht 
Laat door middel van een schets zien dat de 
Lorentzkracht op een deeltje dat een eenparige 
cirkelbeweging beschrijft altijd in de goede richting staat 
om als middelpuntzoekende kracht te dienen. Kies daarbij 
het magneetveld loodrecht op het papier. 

4.3 Larmorstraal 
We hebben nu gezien dat de Lorentzkracht een 
middelpuntzoekende kracht is voor geladen deeltjes die 
loodrecht op het magneetveld bewegen. Als een plasma 
zich in een magneetveld bevindt, geldt dit dus ook voor 
de geladen deeltjes van dat plasma! Ze zullen allemaal in 
cirkeltjes rond de magnetische veldlijnen draaien. De 
Lorentzkracht heeft geen effect op de beweging van de 
deeltjes in dezelfde richting als het magneetveld, dus in 
die richting kunnen de deeltjes vrij bewegen. Het effect 
hiervan is dat de deeltjes als ringen rond een gordijnrail 
vast komen te zitten aan de magneetveldlijnen: Ze 
kunnen wel langs de magneetveldlijnen bewegen, maar 
kunnen er niet vanaf. Ze zijn verplicht er omheen te 
blijven cirkelen. (figuur 48). 
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Figuur 48: Geladen deeltjes bewegen in rondjes rond een magneetveldlijn. Ze bewegen langs de 
veldlijnen alsof ze op gordijnrails hangen. (Afbeelding: Mark Tiele Westra / FOM Rijnhuizen) 

 
De straal van de cirkelbeweging die geladen deeltjes in 
een magneetveld maken heet de Larmorstraal. Als we 
deze straal willen uitrekenen, kunnen we de vergelijking 
voor de Lorentzkracht (vergelijking 8) en de vergelijking 
voor de middelpuntzoekende kracht (vergelijking 9) aan 
elkaar gelijk stellen. Dit kunnen we als volgt opschrijven: 
 

L mF F pz  

r

vm
Bvq

2
  

 
4.8 Vragen 
Formule Larmorstraal 
a. Laat met behulp van bovenstaande vergelijking zien 

dat formule (10) de formule voor de Larmorstraal is 

Bq

vm
r




        (10) 

waarin: 

 r = straal van de cirkelbaan in meters (m) 

 m = massa van het deeltje in kilogrammen (kg) 
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 v = snelheid van het deeltje in meters per seconde 
(m/s) 

 q = lading van het deeltje in coulombs (C) 

 B = sterkte van het magneetveld in tesla (T). 
Om de eigenschappen van de Lorentzkracht als 
middelpuntzoekende kracht verder te onderzoeken kun je 
de applet in ►URL9 bestuderen. 
b. Larmorstraal van een elektron in JET reactor 

In de fusiereactor JET wordt het hete plasma 
gevangen in een magneetveld met een sterkte van 
3.45 T. Bereken de Larmorstraal van een elektron in 

JET met een snelheid van 3,0107 m/s. NB: Hoewel de 
snelheid van dit elektron 10% van de lichtsnelheid is, 
hoef je in deze berekening geen rekening te houden 
met de relativiteitstheorie! 

c. Larmorstraal van een deuteriumion in JET reactor 
Bereken de Larmorstraal van een deuteriumion in 

ITER met een snelheid van 4,0105 m/s. Het 
magneetveld is 5 T. 

 
4.9 Vraag 
Elektronen en ionen in een plasma bewegen in 
cirkelbanen in tegengestelde richtingen rond 
magneetveldlijnen. Gebruik de rechterhandregel om de 
beweging van de twee verschillende deeltjessoorten rond 
de onderstaande magneetveldlijnen te tekenen. 
a. Elektronen: 

 
 
 

 
b. Positieve ionen: 
 
 
 

 
c. Zouden de cirkelbanen in werkelijkheid even groot 

zijn? Als ze niet even groot zijn, welke zijn dan 
grotere? 

Magnetisch opsluiten 
We hebben gezien dat deeltjes in een plasma vastzitten 
aan magneetveldlijnen. Deze eigenschap kun je gebruiken 
om de deeltjes vast te houden en te isoleren: We kunnen 
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een plasma magnetisch opsluiten! We moeten dan wel 
zorgen dat ons magneetveld de juiste vorm heeft. 
 
Over de jaren zijn er talloze ideeën geweest voor de vorm 
van de magneetveldlijnen voor een fusiecentrale. Enkele 
voorbeelden zijn te zien in figuur 49  

 
Figuur 49: Verschillende ontwerpen voor de magneetvelden van fusiereactoren. 
(Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 

 
De twee ontwerpen die tegenwoordig de meeste aandacht 
genieten van fusieonderzoekers zijn de stellarator 
(figuur 50) en de tokamak (figuur 51). Vooral dit laatste 
ontwerp wordt momenteel gezien als de meest 
veelbelovende vorm voor een fusiereactor. De basisvorm 
van beide reactoren is de vorm van een autoband of 
donut. In de wiskunde wordt deze vorm torus genoemd. 
Een torus is de meest stabiele vorm in de natuur voor het 
stromen van deeltjes. Rook bijvoorbeeld is vrij eenvoudig 
in torusvormige ringen te blazen. 
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Figuur 50: In een stellerator wordt een gedraaid magnetisch veld opgewekt door 
ingewikkelde gedraaide spoelen. (Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 

 

 
Figuur 51: Een tokamak heeft simpelere magneetspoelen dan een stellerator. 
(Afbeelding: Mark Tiele Westra / EFDA) 
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4.4 Magneetvelden in een 
fusieplasma 

In deze paragraaf gaan we wat dieper in op de 
torusvormige ontwerpen voor een fusiecentrale. Op het 
eerste gezicht is voor dit ontwerp alleen een trosvormig 
magneetveld nodig. Zo’n veld in de richting van de torus 
heet een toroïdaal magneetveld (zie figuur 52a). Er zijn 
echter wat complicaties. 
 

  
Figuur 52b: Het poloïdale magneetveld in een 
tokamak (Afbeelding: Mark Tiele Westra / EFDA). 

Figuur 52a: Het toroïdale magneetveld in een  
tokamak (Afbeelding: Mark Tiele Westra / EFDA). 
 

 
Als je alleen een toroïdaal magneetveld aanlegt om 
plasmadeeltjes vast te houden, hebben de deeltjes de 
neiging om allemaal naar buiten toe te vliegen. Dit volgt 
niet uit de principes die je tot nu toe hebt geleerd, maar 
door een ingewikkeld samenspel van elektrische en 
magnetische velden. Als je de redenen hierachter beter 
wilt bestuderen, is dat mogelijk als een verdieping van 
deze kernfusiemodule. 
 
Een manier om ervoor te zorgen dat de deeltjes niet naar 
buiten toe vliegen is de magneetveldlijnen niet recht te 
laten lopen, maar ze om de torus heen te laten draaien. 
Dit kun je doen door een magneetveld aan te leggen in de 
zogenaamde poloïdale richting (zie figuur 52b). Het 
toroïdale en het poloïdale magneetveld samen leveren 
een spiraalvormig magneetveld op dat om de torus heen 
draait (zie figuur 52c). 
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Figuur 52c: Het spiraalvormige magneetveld is de som van het toroïdale en poloïdale 
magneetveld (Afbeelding: Mark Tiele Westra / EFDA). 

 

Ontwerpstap vier 
1. Bedenk en beschrijf een methode om het hete plasma weg te houden van de koelere 
wand van je fusiereactor.  
2. Verzin een creatieve vorm voor de “magnetische kooi” voor een fusiereactor. Maak het 
hierbij zo gek als je wilt en laat je bijvoorbeeld inspireren door figuur 49. Bedenk een 
voordeel en een nadeel van de door jou gekozen vorm. Waarom zou je uiteindelijk toch (of 
niet) voor een tokamak kiezen? 
3. Bestudeer de volgende onderwerpen in je natuurkunde tekst en bekijk als voorbeeld: 

 het magneetveld van een rechte stroomdraad 

 het magneetveld van een stroomspoel 

 werking van een transformator. 

Gebruik de volgende feiten in deze ontwerpstap: 
Feit 1: Een stroom in een spoel veroorzaakt een magneetveld door de spoel. 
Feit 2: De secondaire wikkeling van een transformator zou in plaats van een 
stroomdraad ook een plasma kunnen zijn. 
a. Bedenk een manier om een stroom door het plasma te laten lopen in de toroïdale 

richting. 
b. Deze stroom zorgt ervoor dat één van de magneetvelden die je nodig hebt, wordt 

opgewekt. Welke? Leg uit hoe dit gebeurt. 
c. Bedenk een manier om het andere magneetveld op te wekken. 
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5 De juiste omstandigheden 

Je weet nu alles over de toestand van de materie in een 
fusiereactor. Al eerder heb je geleerd dat de temperatuur 
van deze materie enkele honderden miljoenen graden 
moet zijn en dat je brandstof dan in de plasmatoestand 
is. Je hebt ook gewerkt aan het isoleren van de 
brandstof, zodat de temperatuur niet al te snel afneemt. 
Maar hoe kun je die temperatuur eigenlijk bereiken? Hoe 
worden in het algemeen dingen verhit? En zijn deze 
methoden ook geschikt voor het verhitten van een 
plasma? 
 
En is alleen een hoge temperatuur voldoende? Als de 
deeltjes een hoge snelheid hebben maar elkaar nooit 
tegenkomen, heb je nog steeds weinig fusiereacties. Er 
zullen voldoende deeltjes per kubieke meter plasma 
aanwezig moeten zijn. Om het plasma in je reactor te 
laten “branden” is dus meer nodig dan alleen een hoge 
temperatuur... 
 
5.1 Opdracht: plasmaverhitting 
Kijk op ►URL10 en klik op de link naar de “Vision 
Learning” kernfusie applet. Hier worden de verschillende 
methoden voor de verhitting van fusiereactoren 
gedemonstreerd. Bekijk de applet en beantwoord de 
volgende vragen: 
a. Bij “neutral beam injection” wordt een bundel snel 

bewegende neutrale deeltjes het plasma ingeschoten. 
Waarom zouden we hiervoor neutrale deeltjes 
gebruiken? 

 Hint: bedenk hoe het plasma wordt opgesloten en 
waarom deze methode werkt. 

b. Noem een alledaagse toepassing van radiofrequente 
straling (ook wel microgolf straling genoemd). 

Vraag c is alleen te beantwoorden als je de Eerste 
Hoofdwet van de Thermodynamica kent. 
c. Waarom neemt de temperatuur toe als het plasma 

wordt samengeperst? 
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5.1 Ohmse verhitting 
Als je een stroom door een weerstand laat lopen, 
genereert deze warmte (zie figuur 53). Een plasma 
bestaat uit geladen deeltjes en kan dus een stroom 
geleiden. Door botsingen tussen de deeltjes ondervindt 
deze stroom ook een weerstand. Daarom kun je warmte 
genereren in het plasma van een tokamak door hier een 
stroom doorheen te laten lopen. Dit heet Ohmse 
verhitting.  

 
Figuur 53: Verwarmingsspiralen in 
een elektrische kachel. In feite zijn 
dit alleen maar hele grote 
weerstanden waar een stroom 
doorheen loopt (Foto: Shutterstock) 
 

 
Voordat we bekijken hoe dit precies in zijn werking gaat 
voor een plasma, gaan we zelf onderzoeken wat er over 
het algemeen gebeurt als je een stroom laat lopen in een 
weerstand. 
 
5.2 Opdracht: Ohmse verhitting1 
Gebruik voor deze opdracht het Excel-bestand 
“NLT3_v117_Ohms.xls” op ►vaklokaal NLT. Hierin staat 
een tabel met meetwaarden van stroom en spanning over 
een weerstand. Ieder meetpunt geeft de gemiddelde 
waarden over 5 seconden weer. Na iedere meting is een 
minuut gewacht voor de volgende meting werd gedaan. 
a. Maak (in Excel) een grafiek van de metingen, met 

stroom op de x-as en spanning op de y-as. 
b. Trek zo goed mogelijk een rechte lijn door de 

meetpunten. Bereken de helling van deze lijn. Wat is 
de betekenis hiervan? 

c. Zoals je ziet, liggen niet alle punten op een rechte lijn; 
vooral niet bij de hogere stromen. Je kunt dus beter 
de weerstand per punt berekenen. Stel een formule in 
de kolom “weerstand” in de Excel-sheet in waarmee 
je de weerstand kunt berekenen (gebruik de wet van 

Ohm: RIU  )  
d. Maak een grafiek van de stroom (x-as) tegen de 

weerstand (y-as). 
e. Geef een verklaring voor het gedrag van de weerstand. 

 
Een weerstand waar een stroom doorheen loopt, wordt 
warm. Blijkbaar wordt een deel van de energie in de 
stroom omgezet in warmte. In een gloeilamp wordt rond 
de 95% van het toegevoerde elektrische vermogen 
omgezet in warmte; slechts 5% van het vermogen wordt 
omgezet in licht! 
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De hoeveelheid energie (E) die per tijdseenheid (t) wordt 
omgezet in warmte is het vermogen (P) van de 
weerstand. Vermogen hebben we al eerder gedefinieerd 
in vergelijking (1). 
Het vermogen geproduceerd over een weerstand in een 
elektrisch circuit is te berekenen met vergelijkingen (11) 
en (12): 
 

IUP         (11) 
 
en 
 

RIP  2       (12) 
 
waarin: 

 P = vermogen in watts (W) 

 U = spanning over de weerstand in volt (V) 

 I = stroom die door de weerstand loopt in ampère (A) 

 R = weerstand in ohm (Ω). 

 
5.3 Opdracht: Ohmse verhitting 2 
Gebruik voor deze opdracht het Excel-bestand 
“NLT3_v117_Ohms.xls” op ►vaklokaal NLT en de tabellen 
en grafieken die je hier in opdracht 46 aan toegevoegd 
hebt. 
a. Maak een kolom in je document waarin het 

geproduceerde vermogen voor elke stroom wordt 
berekend. Bereken dit met vergelijking (12). Maak een 
grafiek van geproduceerd vermogen tegen stroom. 

b. Iedere meting duurde vijf seconden. Zet in een nieuwe 
kolom de hoeveelheid geproduceerde warmte in die 
vijf seconden. Maak ook hiervan een grafiek, uitgezet 
tegen de stroom. 

c. Stel dat iemand de in dit experiment gebruikte 
opstelling zou willen gebruiken om zoveel mogelijk 
warmte te produceren, wat zou je dan adviseren? 

 
5.4 Vraag: omrekenen formules voor vermogen 
Laat, met behulp van de wet van Ohm, zien dat de twee 
formules die gegeven zijn voor het vermogen in een 
stroomdraad, equivalent zijn. 
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Ohmse verhitting in een fusiereactor 
Op hetzelfde terrein als het grootste fusie-experiment ter 
wereld, de JET (Joint European Torus) in Engeland, staat 
een kleiner fusie-experiment, MAST (Mega Amp Spherical 
Tokamak). Dit experiment is niet donutvormig zoals JET, 
maar heeft een bolvormig plasma, zoals te zien is in 
figuur 54. Door het midden loopt wel een “gat”, zodat de 
vorm nog het meeste wegheeft van een uitgeboorde 
appel. Wiskundig is dit overigens wel gewoon een torus. 
Het vat van MAST heeft een diameter van 4 m, een 
hoogte van 4,4 m en een massa van 25 ton. Kijk voor 
meer informatie over MAST op ►URL11. 

 
Figuur 54: Het bolvormige plasma 
van het fusie-experiment MAST 
(Foto: UKAEA) 
 

 
Speciaal voor deze lesmodule hebben wij echte metingen 
van dit experiment gekregen. Deze zijn te zien in  
figuur 55. 
 

 
 
Figuur 55: Metingen van het MAST plasma tijdens verhitting. Gemeten zijn de spanning en stroom 
over het plasma tijdens Ohmse verhitting. Daarnaast is het vermogen van de extra verhitting met 
microgolven getoond. Alleen in shot 11549 (groen) en shot 11460 (blauw) is microgolfverhitting 
gebruikt. Shot 11451 (zwart) en 11452 (rood) gebruiken uitsluitend Ohmse verhitting. 

 
5.5 Opdracht: Ohmse verhitting in een fusiereactor 
De bedoeling van deze opdracht is om te berekenen of 
het mogelijk is om een tokamak te verhitten tot de 
benodigde temperaturen van een paar honderd miljoen 
graden met gebruik van uitsluitend Ohmse verhitting.  
Voor deze opdracht, gebruik je het Excel document, 
‘NLT3_v117_ MAST_data.xls’ op ►vaklokaal NLT. In dit 
document zijn de oorspronkelijke MAST metingen te 
vinden bij de tab ‘MAST metingen’.  
Hier zie je dat we een fit (geel) hebben gemaakt van de 
spanning en de stroom voor shot nummers 11451 en 11452 
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samen, tot en met het tijdstip t = 0,23 seconden. De 
getallen die overeenkomen met deze fit staan in een 
tabel in ‘Sheet 1’ en een grafiek hiervan is te vinden bij 
de tab, ‘Stroom en spanning’. 

Vooraf 
Twee belangrijke punten over de metingen vooraf: 
We zijn voor deze opdracht alleen geïnteresseerd in de 
metingen die uitsluitend Ohmse verhitting gebruiken (en 
dus geen microgolfverhitting). Dat zijn de zwarte en rode 
lijnen. 
Er is een limiet aan de hoeveelheid stroom die je door 
een fusieplasma kunt sturen. Als de stroom boven deze 
limiet komt, wordt het plasma instabiel. Daarom loopt de 
grafiek van de stroom horizontaal bij 600 kA. 
 
a. Maak twee extra kolommen aan in ‘Sheet 1’. Eén voor 

de weerstand van het plasma (in ohm) en één voor het 
geproduceerde vermogen (in watt). Laat Excel de 
waarden in deze kolommen berekenen door 
vergelijkingen hiervoor op te stellen. 

b. Maak grafieken van weerstand tegen tijd en vermogen 
tegen tijd. 

Gedrag van de weerstand 
Je ziet dat de weerstand van het plasma omlaag gaat. Dit 
is een zeer typische eigenschap van een plasma. Hoe 
hoger de temperatuur van een plasma, hoe lager de 
weerstand. Dit in tegenstelling tot een koperdraad of een 
“gewone” weerstand. 
c. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de Ohmse verhitting 

van een plasma? 

Totale energie 
Je mag aannemen dat het vermogen, de stroom en de 
weerstand in stapjes veranderen en telkens gedurende 
0,01 s constant blijven voordat ze weer veranderen. 
d. Stel in een cel ergens in je Excel document (apart van 

de rest) een vergelijking op voor de totaal 
geproduceerde energie in het plasma over de eerste 
0,23 seconden van de meting. 

e. In het MAST experiment kost het ongeveer 0,25 J 
energie om de temperatuur van het plasma met 1 K te 
verhogen. Hoeveel energie heb je dan nodig om het 
plasma te verhitten tot een temperatuur van 150 
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miljoen K (een temperatuur waar fusiereacties op 
kunnen treden)? 

f. Wordt er genoeg energie geproduceerd met Ohmse 
verhitting in de eerste 0,23 seconden om het plasma 
naar 150 miljoen K te verhitten? 

Bruikbaarheid Ohmse verhitting 
g. Zou je de nodige temperaturen kunnen bereiken met 

Ohmse verhitting als het shot langer zou duren? Leg je 
antwoord uit. 

h. Kijk naar de trends in de grafieken die je gemaakt heb. 
Vul in je Excel bestand meer waarden in voor t, U en 
I, zodat de trends die je ziet, worden voortgezet. Let 
wel dat de stroom zijn limiet al heeft bereikt – zou je 
de stroom nog meer verhogen, dan wordt het plasma 
te instabiel. 

Hint: Als de getallen in een kolom een patroon vormen, 
kun je dit patroon doortrekken door het vierkantje in de 
onderste rechterhoek van de kolom met de muis naar 
beneden te slepen. 
i. Vervolgens kun je ook de kolommen met de waarden 

voor R en P naar beneden doortrekken. Check dat je 
jouw grafieken en vergelijkingen aanpast, zodat je 
alle nieuwe waarden meeneemt. 

j. Schrijf een conclusie betreffende de bruikbaarheid van 
Ohmse verhitting voor dit experiment. 

5.2 Microgolf verhitting 
5.6 Demonstratie: microgolf verhitting 
Bekijk de demonstratie van de docent (NB: Probeer dit 
niet zelf thuis!) en beantwoord de volgende vragen: 
a. Leg uit hoe in een magnetron (het water in) voedsel 

wordt verwarmd 
b. Wat ontstaat er in de Tl-buis? 
c. Waarom denk je dat het bakje water in de magnetron 

staat? 

 

 
Figuur 56: Het snel wisselende 
elektrische veld van microgolven 
met de juiste frequentie geeft 
elektronen die om het magneetveld 
draaien (deze beweging wordt ook 
de gyratiebeweging genoemd) 
precies op het juiste moment een 
duwtje. Hierdoor gaan ze sneller 
ronddraaien en krijgen zo een 
hogere kinetische energie. Dit komt 
overeen met een hogere 
temperatuur. (Afbeelding: FOM 
Rijnhuizen) 
 

In bovenstaande demonstratie heb je gezien dat je met 
magnetronstraling of microgolfstraling een plasma kunt 
maken en verhitten. De magnetron in de demonstratie is 
een gewone keukenmagnetron met een vermogen van 
zo’n 1000 W. Je kunt je voorstellen dat je met meer 
vermogen een hogere temperatuur kunt bereiken. 
Inderdaad wordt microgolfverhitting veel gebruikt in 
fusie-experimenten. 
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Microgolven zijn een vorm van elektromagnetische 
straling, net als bijvoorbeeld zichtbaar licht, ultraviolet 
licht, infrarood licht en röntgenstraling. Deze 
elektromagnetische straling bestaat uit snel wisselende 
elektrische en magnetische velden (zie figuur 56). Het 
aantal keer per seconde dat het veld een volledige 
golfbeweging maakt (van maximaal naar minimaal en 
weer terug naar maximaal) heet de frequentie van de 
straling. De geladen deeltjes in een plasma voelen het 
wisselende elektrische veld. Ze willen graag mee gaan 
trillen met het veld. Dit effect is het sterkst voor de 
elektronen, omdat die veel lichter zijn dan de 
atoomkernen. Je kunt dit vergelijken met een surfer die 
wordt voortgestuwd door een golf. 
 
In hoofdstuk 4 heb je gezien dat de elektronen in een 
fusiereactor rondom de lijnen van het magnetische veld 
draaien. Dit doen ze met een bepaalde snelheid en dus 
een bepaalde frequentie. Dit wordt de 
cyclotronfrequentie van de elektronen genoemd. Alleen 
als de frequentie van de microgolfstraling precies 
overeenkomt met deze draaifrequentie van de elektronen 
kunnen ze effectief versneld worden. (Een deel van) de 
energie van de microgolfstraling wordt dan overgedragen 
op de elektronen. Dit verschijnsel heet resonantie. De 
verhittingsmethode wordt daarom ook wel “Electron 
Cyclotron Resonance Heating” of ECRH genoemd. 
 
5.7 Vraag: cyclotronfrequentie en temperatuur 
Een elektron in een fusieplasma beweegt met een 

snelheid van 2,0107 m/s. Het magneetveld in de reactor 
is 2,35 T. Neem aan dat de massa van het elektron bij 
deze snelheid nog de rustmassa is. 
a. Bereken, met behulp van vergelijking (10) uit vraag 

4.8a, de Larmorstraal van de baan die het elektron 
rond de veldlijn beschrijft. 

b. Neem aan dat de baan een cirkel is. Bereken hoe lang 
het elektron doet over een volledige Larmorbaan en 
leid daaruit de cyclotronfrequentie af (het aantal 
omwentelingen per seconde). 

c. Het elektron wordt verhit en gaat sneller bewegen. Op 

zeker moment heeft het een snelheid van 4,0107 m/s. 
Bereken opnieuw de Larmorstraal en de 
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d. Wat gebeurt er met de Larmorstraal en de 
cyclotronfrequentie als het magneetveld 3,50 T is? 

 
5.8 Vraag: magneetveld in een tokamak 
Het magneetveld in een tokamak is niet overal hetzelfde. 
Figuur 57 is een bovenaanzicht van een tokamak. De 
blauwe rechthoeken zijn magneetspoelen. 
Beredeneer met behulp van deze tekening waar het 
magneetveld het sterkst zal zijn. Dicht bij het gat in de 
torus of dicht bij de buitenrand? 

 

 
Figuur 57: Bovenaanzicht van een tokamak met magneetspoelen. (Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 
 

Uit bovenstaande opdrachten blijkt dat de 
cyclotronfrequentie van elektronen niet afhangt van de 
snelheid en dus niet van de temperatuur. Dit is belangrijk 
omdat anders de deeltjes niet meer in resonantie zijn als 
ze verhit worden. 
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Wel hangt de frequentie af van het magneetveld. En dat 
hangt weer af van de plaats. Dus door de frequentie van 
de microgolfstralen juist te kiezen, kun je op een heel 
specifieke plek het plasma verhitten. Dit kan heel 
belangrijk zijn voor het stabiel houden van het plasma. 
 
Daarnaast kun je ook de spiegel draaien waarmee je de 
bundel microgolven het plasma instuurt. Hierdoor is er 
nog meer vrijheid in het richten van de bundel. Op het 
experiment TEXTOR is door Nederlandse wetenschappers 
een systeem gebouwd met zo’n stuurbare spiegel (zie 
figuur 58). Hetzelfde team wetenschappers is nu ook voor 
het in aanbouw zijnde internationale fusie-experiment 
ITER een systeem aan het ontwikkelen waarmee 25 MW 
aan microgolf verhitting zeer precies in het plasma 
gestuurd kan worden. 

 

5.3 Neutrale bundel verhitting 
Een hoge temperatuur betekent in feite niets meer dan 
een hoge gemiddelde kinetische energie van de deeltjes. 
De temperatuur van het plasma zou dus te verhogen 
moeten zijn door extra deeltjes in te schieten met een 
veel grotere kinetische energie dan het gemiddelde. Deze 
methode zou ook nog eens helpen met het toevoeren van 
nieuwe brandstof in de reactor. 
 
Een bundel snelle, elektrisch geladen deeltjes is relatief 
eenvoudig te maken. Een plasma met lage temperatuur 
(vergelijkbaar met dat in bijvoorbeeld een Tl-buis) levert 
de (positief geladen) ionen. En met een elektrisch veld 
zijn die eenvoudig te versnellen (zie informatieblok 11). 
 

7. Achtergrondinformatie: deeltjesversnellers 
Elektrisch geladen deeltjes zijn makkelijk te versnellen 
tot heel hoge snelheden in een elektrisch veld. Aan de 
ene kant van een buis worden geladen deeltjes ingelaten 
of gemaakt. Aan de andere kant van de buis bevindt zich 
een metalen rooster dat op hoge elektrische spanning 
staat. Als nu het teken van de spanning juist is, worden 
de geladen deeltjes aangetrokken door het rooster en 
bewegen er heen.  

 
Figuur 58: Deze koperen schijf is 
een goede reflector voor 
microgolfstraling. Met behulp van 
deze “microgolfspiegel” is de 
verhittingsbundel op de Duitse 
tokamak TEXTOR nauwkeurig te 
sturen. Door de frequentie ook nog 
eens af te stemmen op het 
magneetveld is heel precies de 
plaats van verhitting te regelen. 
(Foto: FOM Rijnhuizen) 
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Voor elke volt spanningsverschil die een elektron op deze 
manier doorloopt, wint het een extra elektronvolt aan 
kinetische energie. Een heliumkern (alfadeeltje), dat een 
tweevoudige (positieve) lading heeft, wint zelfs twee 
elektronvolt voor elke volt spanningsverschil die het 
doorloopt. Dit principe werd al meer dan een eeuw 
geleden toegepast door Ernest Rutherford.  
Hij schoot alfadeeltjes met grote snelheid op metaalfolies 
en toonde zo het bestaan van atoomkernen aan. 

 
Maar... het magneetveld in een fusiereactor houdt niet 
alleen de geladen deeltjes van het plasma binnen, het 
houdt net zo goed andere geladen deeltjes buiten! Je zult 
je bundel snelle deeltjes dus eerst weer neutraal moeten 
maken. Dat kan door ze bijvoorbeeld door een gas dat 
makkelijk elektronen afgeeft te sturen. De bundeldeeltjes 
pikken dan elektronen op en worden weer neutraal. 
 
De deeltjes hebben natuurlijk maar een bepaalde kans 
om elektronen op te pikken. Hoe sneller de deeltjes zijn, 
hoe kleiner die kans. Ten eerste zal daardoor altijd een 
deel van de bundel geladen blijven. Dit deel wordt in een 
magneetveld afgebogen voordat de bundel de 
fusiereactor ingaat. Op die manier kan de energie van 
deze deeltjes weer teruggewonnen worden. Ten tweede 
is er een energie waarboven de kans op neutralisatie 
verwaarloosbaar klein wordt. Voor deuteriumionen ligt 
deze energie op ongeveer 200 keV. Bundels met een 
gemiddelde energie van meer dan 100 keV zijn daardoor 
al niet meer efficiënt. 
 
Pas als de bundel geneutraliseerd is, kan hij doordringen 
tot het centrum van het plasma. Daar botsen de snelle 
deeltjes van de bundel met de deeltjes van het plasma. 
Bij dat botsen worden de neutrale bundeldeeltjes 
opnieuw geïoniseerd. Ook verliezen ze (een deel van) hun 
energie en geven die aan de deeltjes van het plasma. Een 
schematisch overzicht van een neutrale-bundel 
verhittingssysteem is te zien in figuur 59. 
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Figuur 59: Schematisch overzicht van een neutrale bundel injectie systeem voor het verhitten van 
een fusieplasma. (Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 

 
 
De ingeschoten deeltjes moeten natuurlijk wel een 
hogere energie hebben dan de deeltjes in het plasma. De 
verhitting komt alleen van de extra energie die de 
deeltjes inbrengen. Stel dat een plasma een temperatuur 
van 10 keV heeft en een bundel met lagere energie, zeg 
5 keV, wordt er ingeschoten. Bij een botsing tussen een 
bundeldeeltje (5 keV) en een plasma-ion (10 keV) krijgen 
beide (in het ideale geval) evenveel energie. Het 
resultaat is dan (10 keV + 5 keV) / 2 = 7,5 keV. Vóórdat 
de bundel werd ingeschoten, hadden de plasmadeeltjes 
dus méér energie dan daarna! Een bundel met te lage 
energie zou dus in feite het plasma koelen. 
 
5.9 Vraag: neutrale-bundel verhitting 
Een neutrale bundel deuteriumatomen met een energie 
van 100 keV per atoom wordt gebruikt om een 
fusieplasma van 15 keV verder te verhitten. 
a. Wat is de extra energie die elk deeltje heeft ten 

opzichte van het plasma? 
b. Reken het antwoord bij a. om in Joule. 
c. Je wilt een verhittingsvermogen van 7,0 MW bereiken. 

Hoeveel deeltjes moet je per seconde door de bundel 
in het plasma injecteren?  
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5.10 Vraag: versnellen van een deuteriumbundel 
Een bundel deuterium waarvan de elektronen zijn 
verwijderd passeert een rooster op 0 V. Drie meter 
verderop staat een rooster op −25 kV. 
a. Worden de deuteriumionen aangetrokken of afgestoten 

door het rooster op hoogspanning? Waarom? 
b. Hoeveel elektronvolt aan kinetische energie hebben de 

deuteriumionen als ze de drie meter tussen de 
roosters hebben afgelegd? Neem aan dat de kinetische 
energie aan het begin 0 eV is. 
Hint: Kijk naar de definitie van een elektronvolt in 
hoofdstuk 1. Die geldt voor alle geladen deeltjes. 

c. Je wilt met deze bundel (na neutraliseren) een plasma 
met een temperatuur van 10 keV verhitten. 
Beredeneer of dit kan. Kun je er ook een plasma van 
30 keV mee verhitten? 

 

5.4 Andere eisen aan een reactor 
Om een efficiënte fusiereactor te bouwen, moeten de 
brandstofdeeltjes heet genoeg zijn, zodat ze genoeg 
kinetische energie hebben om de energiebarrière te 
overwinnen. De fusiereacties leveren dan energie op. 
Maar het verhitten van dat plasma tot de benodigde 
temperatuur kost natuurlijk energie! Voor een 
energiecentrale moet het eerste getal uiteraard hoger 
zijn dan het laatste. 

De Q-factor 
Om te meten hoe goed dat lukt in een bepaalde reactor 
gebruiken we de Q-factor. De Q-factor is gedefinieerd als 
de totale hoeveelheid energie die vrijkomt in de 
fusiereacties (Euit) gedeeld door de hoeveelheid energie 
die je moet toevoeren om het plasma op temperatuur te 
houden (Ein). Eigenlijk is Q het rendement van een 
fusiereactor. 
 

in

uit

E

E
Q         (13) 

 
Omdat je beide energieën op elkaar deelt, maakt de 
eenheid niet uit, als die maar boven en onder de 
deelstreep hetzelfde is. Q kun je overigens ook berekenen 
als de energie die per seconde erin gaat, gedeeld door de 
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energie die per seconde eruit gaat. Dan gebruik je 
vermogen in plaats van energie: 
 

in

uit

in

uit

P

P

vermogen

vermogen
Q       (14) 

 
Ook hiervoor moeten de eenheden van Pin en Puit dezelfde 
zijn.  
 
Om kernfusie te kunnen gebruiken als een energiebron, 
heb je een Q nodig van minstens één. Met Q < 1, kosten 
de fusiereacties meer energie dan ze opleveren! Q = 1 
noemt men in de fusiewereld ‘Break-Even’. 
 
Break-Even is tot op heden in geen fusiereactor op aarde 
bereikt. Het grootste fusie-experiment ter wereld, de 
Joint European Torus (JET) nabij Oxford in Engeland, 
heeft momenteel het wereldrecord. 

 
Figuur 60: Deze grafiek beschrijft de wereldrecords van de Joint European Torus (JET) 
in Engeland, het op dit moment grootste fusie-experiment ter wereld. (Afbeelding: 
EFDA-JET) 
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5.11 Vraag: Q-factor in JET 
De JET tokamak is een fusie-experiment waarin de hele 
Europese Unie samenwerkt. Het is het grootste fusie-
experiment ter wereld en heeft veel wereldrecords 
gehaald in zowel fusievermogen als de duur van fusie-
energieproductie. Deze records zijn beschreven in de 
grafiek van figuur 60. 
a. Bereken hoeveel vermogen ongeveer werd toegevoerd 

in het experiment uit 1997 waarbij Q0,64 werd 
bereikt (de paarsblauwe lijn). Beschouw het moment 
waarop het maximale fusievermogen werd 
geproduceerd. 

b. Bereken ongeveer het invoervermogen in het 
experiment waarbij Q = 0,2 werd bereikt (de rode 
lijn). 

c. Neem aan dat het invoervermogen bij JET in 1991 
ongeveer hetzelfde was als de waarden die je in a. en 
b. voor 1997 heb berekend. Maak een schatting van de 
hoogste Q bereikt door JET in 1991 (zwarte lijn). 

 
Om dit record te verbeteren wordt er momenteel 
gebouwd aan een nog groter fusie-experiment, ITER (zie 
hoofdstuk 7 en ►URL12). Hieraan werken, naast de EU, 
nog 6 internationale partners mee. ITER is ontworpen om 
Q = 10 te halen. 

Opsluittijd 
Om de Q-factor op te schroeven, is meer nodig dan alleen 
een hoge temperatuur. Er is nog een aantal eisen aan een 
fusieplasma.  
Eén van die eisen is de opsluittijd van de deeltjes. Hoe 
goed het magneetveld in een fusiereactor ook werkt, de 
opsluiting van deeltjes is nooit ideaal. Er zullen altijd 
deeltjes ontsnappen. Dat is uit te drukken in de 
gemiddelde tijd dat de deeltjes in het plasma verblijven. 
Dit heet de opsluittijd. Deze moet lang genoeg zijn, 
omdat anders de deeltjes weer ontsnappen voordat ze 
een kernfusiereactie hebben ondergaan. De opsluittijd 
wordt onder meer bepaald door de sterkte van het 
magneetveld. 
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Deeltjesdichtheid 
De dichtheid van deeltjes moet groot genoeg zijn, zodat 
voldoende deeltjes per seconde met elkaar kunnen 
botsen. Voor een fusiereactor ligt die dichtheid rond de 
1020 deeltjes per m3 plasma. Dit lijkt misschien veel, maar 
de dichtheid van de atmosfeer op zeeniveau ligt rond de 

2,41025 deeltjes per m3; Dat is ruim honderdduizend keer 
hoger! Door de hoge temperatuur is de druk van een 
fusieplasma echter minstens even hoog als de luchtdruk in 
de atmosfeer op zeeniveau. 
 
Door de imperfecte opsluiting kunnen deeltjes uit het 
plasma ontsnappen. Om de dichtheid toch op peil te 
houden, moeten we constant brandstof toe blijven 
voeren. Gas vanaf de rand toelaten werkt niet, omdat de 
gasdeeltjes te langzaam bewegen. Ze worden direct aan 
de rand van het plasma geïoniseerd en kunnen dan niet 
verder doordringen in het plasma. Hierdoor wordt de 
dichtheid aan de rand te hoog, terwijl die in het centrum 
te laag blijft. 
 
Neutrale bundels schieten deeltjes met zo’n hoge 
snelheid naar binnen dat ze pas in het centrum van het 
plasma weer ioniseren. Op die manier wordt de dichtheid 
in het centrum verhoogd en niet aan de rand. 

 
Figuur 61: Een pellet, een bolletje 
bevroren fusiebrandstof, wordt 
ingeschoten in de Duitse tokamak 
ASDEX. Het pellet is hier te zien als 
een soort komeet in het midden van 
de foto. Doordat de pellet slechts 
relatief langzaam verdampt kan de 
brandstof tot in het centrum van de 
reactor doordringen. (Foto: 
ASDEX/IPP) 
 

 
Een andere manier om hetzelfde te bereiken is om 
“ijsbolletjes” (pellets) van deuterium-tritium ijs het 
plasma in te schieten met een soort luchtdrukgeweer 
(figuur 61). Deze methode heet pelletinjectie. Hoewel de 
pellets het plasma natuurlijk afkoelen is pelletinjectie 
zoveel eenvoudiger dan neutrale bundelinjectie dat het 
toch op veel experimenten wordt toegepast. De extra 
verhitting die nodig is om het plasma op temperatuur te 
houden wordt dan op de koop toegenomen. 
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Het tripelproduct 
De eisen die aan een fusieplasma worden gesteld, zijn 
samen te vatten in een enkel getal, het zogenaamde 
tripelproduct (vergelijking (15)). Dit product moet voor 
een rendabele fusiereactor boven een bepaalde waarde 
uitkomen. Voor de D -T fusiereactie geldt: 
 

smkeVTn 320100,5      (15) 

 
waarin: 

 n = deeltjesdichtheid in kubieke meters (m3) 

 τ = opsluittijd in seconden (s) 

 T = temperatuur in kilo-elektronvolt (keV). 
 
Bij deze waarde van het tripelproduct wordt er precies 
evenveel fusie-energie geproduceerd als dat er nodig is 
om het plasma op de benodigde temperatuur te houden: 
Q = 1. 
 
5.12 Opdracht: de virtuele tokamak 
Ga naar de (Engelse) applet in ►URL13. Zet ‘show graph’ 
en ‘show table’ aan. In dit spel kun je proberen een 
tokamak zo goed mogelijk te laten presteren door 
magneetveld, dichtheid en externe verhitting (“auxiliary 
power”) te variëren. De score is gebaseerd op de bereikte 
Q-factor. Q = 1 komt overeen met 25 punten, Q = 100 met 
100 punten. Nadat je de schuiven op de gewenste stand 
hebt gezet, druk je op “Start” om je score te bekijken. 
a. Probeer eerst gedurende vijf minuten door met de 

schuiven te spelen een zo hoog mogelijke score te 
behalen. Probeer daarna op te schrijven wat je 
geleerd hebt en welke tactieken je hebt gebruikt. 

De dichtheidslimiet 
In de tokamakfysica bestaan verschillende limieten. In 
bepaalde gevallen die optimaal zouden zijn volgens 
berekening verlies je de controle over het plasma en 
treedt een disruptie op. Het plasma klapt dan met veel 
kracht tegen de wand. In deze opdracht ga je eerst de 
dichtheidslimiet onderzoeken. 
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b. Zet de verhitting (Auxiliary Power) terug op 40 MW en 

het magneetveld op 7 T.  Verhoog nu de dichtheid in 
kleine stapjes terwijl je het magneetveld en 
verhitting constant houdt. Schrijf op wat de hoogste 
dichtheid is die je bereikt voordat het plasma een 
“disruptie” ondergaat. In dat geval krijg je een score 
van 0. 

c. Verschuif het magneetveld en onderzoek opnieuw wat 
de maximale dichtheid is. Herhaal dit voor 
verschillende magneetvelden. Schrijf je “gemeten” 
waarden in een tabel. 

d. Verschuif nu de verhitting en onderzoek opnieuw wat 
de maximale dichtheid is. Herhaal dit voor 
verschillende verhittingsvermogens. Schrijf je 
“gemeten” waarden in een tabel. 

e. Probeer een aantal regels op te stellen voor de 
dichtheidslimiet. 

Pas op dat de temperatuur niet te hoog wordt tijdens je 
onderzoek, want er bestaat ook een temperatuurlimiet! 
Als je hier tegenaan loopt, wordt het lastiger om te zien 
hoe de dichtheidslimiet zich gedraagt. Vermenging van 
verschillende verschijnselen kan ook het “echte” 
onderzoek in de natuurkunde lastig maken... 
Test je theorie door bij verschillende standen van 
magneetveld en verhitting die je nog niet geprobeerd 
hebt de maximale dichtheid te schatten. Probeer het dan 
in de tokamak simulator en kijk of je voorspelling klopte. 
Hoewel wetenschappers dit soort voorspellingen kunnen 
doen over de dichtheidslimiet, is er nog weinig bekend 
over het hoe en waarom ervan. Dit is dus nog echt een 
gebied van actief onderzoek! 

De temperatuurlimiet 
Nu kun je de temperatuurlimiet gaan onderzoeken. 
Eigenlijk is het een druklimiet, waarbij de druk gegeven 
wordt door dichtheid x temperatuur. In de praktijk is het 
echter vaak de temperatuur die te hoog wordt, waarna 
het magneetveld het plasma niet meer stabiel kan 
vasthouden.  
De limiet wordt bepaald door de verhouding tussen de 
plasmadruk en de magnetische druk. In de “virtuele 
tokamak” is deze verhouding constant, hoewel hij dat in 
het echt niet is. Ook van de druklimiet is de werkelijke 
oorzaak nog niet goed bekend. 
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f. Probeer eerst een punt te vinden waar een 
plasmadisruptie optreedt door deze limiet. Houd 
hiertoe het magnetische veld en de dichtheid constant 
en verhoog langzaam de verhitting totdat de score 
0.00 wordt. Schrijf de laatste “goede” waarden van 
de schuiven op en vergeet niet ook de temperatuur op 
te schrijven.  

g. Hoe weet je zeker dat dit niet de dichtheidslimiet is? 
h. Herhaal dit nu voor één of twee andere waarden van 

het magneetveld. Hoe verandert de hoogst haalbare 
plasmadruk (dichtheid x temperatuur )? 

 

5.5 Branden! 
Een kampvuur is in feite een biomassacentrale. Je 
verbrandt een stof (hout) waarbij de chemische energie 
van het hout wordt omgezet in licht en warmte. Deze 
reactie verloopt pas bij een bepaalde temperatuur. Bij 
kamertemperatuur gaat hout niet spontaan ontbranden. 
Toch hoef je bij een kampvuur niet constant energie toe 
te voeren. Blijkbaar levert de chemische 
verbrandingsreactie genoeg energie om de temperatuur 
op peil te houden en daarmee de reactie te laten 
doorgaan. 

Brandend plasma 
In een fusiecentrale is die situatie ook mogelijk. In dat 
geval leveren de fusiereacties genoeg energie om het 
plasma op 150 miljoen graden te houden. Net als bij het 
kampvuur heet dit branden. Een brandend plasma heeft 
in feite geen externe verhitting meer nodig. Hiervoor is 
een hogere waarde van het tripelproduct nodig. Het blijkt 
dat voor een brandend plasma moet gelden: 
 

smkeVTn 321100,3      (16) 

 
Wat gebeurt er precies in een brandend plasma? Laten we 
kijken naar de fusiereactie tussen deuterium en tritium. 

In deze reactie wordt  en een neutron gevormd en 
17,6 MeV aan energie. Die energie komt vrij in de vorm 
van kinetische energie van de eindproducten. De 
heliumkern krijgt 3,5 MeV (20%) en het neutron krijgt 
14,1 MeV (80%). De neutronen worden niet vastgehouden 
door het plasma en vliegen dus tegen de wand (meer 

4He
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hierover in hoofdstuk 6). De heliumkern is echter ook een 
geladen deeltje (er zitten immers 2 protonen in) en blijft 
dus opgesloten in het plasma. Door botsingen met andere 
plasmadeeltjes wordt de energie van de heliumkern 
verdeeld over de rest van het plasma, dat zo een beetje 
heter wordt. Als deze extra energie van de heliumkernen 
genoeg is om de afkoeling van het plasma te 
compenseren, dan brandt het plasma. 

Oneindige Q 
In het geval van een brandend plasma is de Q-waarde 
oneindig. Dit kun je als volgt begrijpen. De hoeveelheid 
energie die je toe moet voeren om het proces op gang te 
brengen is eindig - dat hoef je maar één keer te doen. 
Daarna kan de reactie zichzelf in principe oneindig lang in 
stand houden en dus oneindig veel energie produceren. 
 
Als a de hoeveelheid energie is die je nodig hebt om 
fusiereacties op gang te brengen, dan kunnen we bij een 
brandend plasma Q als volgt uitrekenen: 
 

 
Figuur 62: Een computersimulatie 
van chaotische stromingen 
(turbulentie) in een tokamakplasma. 
Plasma blijkt langs de chaotische 
zwarte lijnen te stromen, in plaats 
van in nette concentrische cirkels. 
Turbulentie zorgt voor extra 
energieverlies uit het plasma. 
(Afbeelding: Erik Min / FOM 
Rijnhuizen)  
 





a

Q       (17) 

 
Hoewel dit een ideale situatie lijkt, zijn veel 
wetenschappers van mening dat het handig is om toch 
een beetje bij te verhitten. Met goed gerichte 
microgolfverhitting bijvoorbeeld kunnen we 
instabiliteiten onderdrukken die anders het plasma los 
kunnen worstelen uit zijn magnetische kooi. En met 
neutrale bundels kan het plasma aan het draaien worden 
gebracht, wat onder meer verlies van plasmadeeltjes 
door chaotische stromingen (turbulentie, zie figuur 62) in 
het plasma kan verminderen. 
 
Een brandend plasma is in nog geen enkel fusie-
experiment bereikt. Eén van de doelen van het ITER 
experiment (zie hoofdstuk 7 en ►URL12) is dan ook om 
onderzoek te doen aan zo’n “brandend” plasma. Omdat 
de verhitting veel minder goed te controleren is, zal een 
brandend plasma zich anders gedragen dan een extern 
verhit plasma. 
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Ontwerpstap vijf 
 Kies welk systeem (of welke systemen) jij zou willen gebruiken om je fusieplasma te 

verhitten. Geef redenen voor je keuze. 

 Zoek op internet een fusie-experiment dat dit verhittingssysteem gebruikt. Zoek het 
vermogen van dit systeem op. 

 Hoe groot is de relatieve bijdrage van dit systeem aan het totale verhittingsvermogen? 
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6 Plasma tegen de muur 

Je hebt nu een aardig beeld van wat er in het plasma 
gebeurt. Doordat er fusiereacties plaatsvinden, zullen 
zich in je reactor niet alleen de brandstoffen bevinden, 
maar ook de eindproducten. Die eindproducten vormen in 
feite de “as” van je centrale. 
 
De brandstoffen wil je zo lang mogelijk vasthouden, zodat 
ze een zo groot mogelijke kans hebben om te fuseren. De 
eindproducten wil je lang genoeg vasthouden om hun 
energie af te geven aan de brandstofdeeltjes (zie 
paragraaf 5.5), maar daarna zitten ze maar in de weg. Ze 
verdunnen in feite je brandstofmengsel. Als het aandeel 
“as” te groot wordt, kan het de fusiereacties zelfs 
verstikken en dan dooft je reactor uit. 
 
Een deel van je fusieproducten kún je helemaal niet 
vasthouden: neutronen trekken zich niets aan van een 
magneetveld. Daarnaast komt er ook nog 
elektromagnetische straling uit je plasma. Ook die 
straling kun je niet vasthouden. Zowel de neutronen als 
de straling komen dus tegen de binnenwand van je 
reactor aan. Daarnaast is het magneetveld niet oneindig 
goed in het opsluiten van het plasma. Een deel daarvan 
zal dus ook ontsnappen en tegen de binnenwand 
aankomen.  

 
Figuur 63: Een technicus bevestigt 
hittebestendige tegels aan de 
binnenzijde van TEXTOR tokamak, 
een gezamelijke machine van 
Nederland, België en Duitsland. 
(Foto: TEC / Forschungszentrum 
Jülich) 
 

 
Al met al krijgt de binnenwand van je reactor heel wat te 
verduren! Het is dus heel belangrijk om goed na te 
denken over het ontwerp en het materiaal van deze 
wand. Dit is een zeer actief gebied in het fusieonderzoek 
van dit moment. 
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6.1 Vraag: Wat zit er in je reactor? 
Kijk nog eens naar de fusiereactie die je in ontwerpstap 
drie gekozen hebt. 
a. Schrijf alle deeltjes op die zich in je fusiereactor 

bevinden. Dus brandstoffen én eindproducten. 
b. Schrijf achter elk van deze deeltjes of je ze wilt 

behouden of dat je ze kwijt wilt. 
c. Maak daarachter een kolom waarin je zet of je ze kúnt 

vasthouden of niet. 

6.1 Wat doet een plasma met een 
wand? 

In hoofdstuk 4 heb je gezien dat je met een magneetveld 
plasmadeeltjes kunt vangen. De deeltjes kunnen alleen 
nog langs de lijnen van het magneetveld bewegen. In de 
praktijk werkt dit heel goed, maar niet perfect. Door 
botsingen kunnen de plasmadeeltjes soms toch van de 
ene op de andere magneetveldlijn overspringen. Op die 
manier kunnen ze langzaam naar buiten toe bewegen en 
uiteindelijk toch aan het magneetveld ontsnappen. Zo 
komt er ten slotte een deel van het plasma op de 
binnenwand van de reactor terecht. 
 
Gelukkig is het plasma niet overal even heet. In het 
midden van het reactorvat heeft het een temperatuur van 
een paar honderd miljoen kelvin. Dit plasma beweegt 
naar buiten toe en ondertussen koelt het langzaam af. 
Maar in de buurt van de wand heeft het toch nog steeds 
een temperatuur van rond de tienduizend kelvin. 
 
Hierdoor wordt de wand natuurlijk heet, hoewel geen 
tienduizend kelvin. De wand bevat veel meer deeltjes dan 
het ijle plasma. De energie van de plasmadeeltjes wordt 
dus verdeeld over veel meer wanddeeltjes. Aangezien 
temperatuur de energie per deeltje is, wordt de wand 
niet direct net zo heet als het plasma. 
 
De wand warmt echter niet alleen op. Het bombardement 
van plasmadeeltjes op de wand kan leiden tot chemische 
reacties, erosie van de wand, het absorberen van de 
brandstof in de wand en het kan er ook toe leiden dat 
deeltjes vrijkomen van de wand en het plasma gaan 
vervuilen. In figuur 64 zie je de gevolgen van wanderosie. 
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Deeltjes van de wand worden door het plasma losgeslagen 
en later weer opnieuw op de wand gedeponeerd. De wand 
kan daardoor broos worden en moet op den duur 
vervangen worden. 
 

 
Figuur 64: Microscopische opnamen van de binnenwand van verschillende fusie-experimenten. 
(Foto: TEC / Forschungszentrum Jülich) 
 

6.2 Vraag: aanslag op de wand 
Stel, de wand van een fusie-experiment is van koolstof 
(grafiet) gemaakt. Het plasma vlakbij de wand heeft een 
temperatuur van 10 eV. Elke seconde raken in totaal 

1,51024 deeltjes de wand. 
a. Als de totale binnenwand een oppervlakte van 3,0 m2 

heeft, bereken dan het aantal deeltjes per seconde 
per m2. Dit getal wordt de deeltjesflux genoemd. 

b. Bereken hoeveel vermogen (in Watt) er per m2 op de 
wand terecht komt. Dit heet de vermogensdichtheid. 

c. Neem aan dat de grafieten bekleding van de 
binnenwand 2 cm dik is. Wat is het volume van deze 
bekleding? 

d. Zoek in BINAS de dichtheid van grafiet op en bereken 
de massa van de bekleding (neem voor het gemak aan 
dat de temperatuur 293 K is). 
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e. Zoek ook de soortelijke warmte van grafiet op. Hoe 
snel (hoeveel K per seconde) stijgt de temperatuur 
van de wand? 

 
6.3 Vraag: vorm van wanderosie begrijpen 
Bestudeer de foto’s in figuur 64. Bedenk een verklaring 
voor de minuscule “pilaartjes” die gevormd zijn op de 
wand. Gebruik hierbij de volgende twee feiten: 
- Als een atoom van de wand in het plasma terechtkomt, 

wordt het zelf ook geïoniseerd. Het wandatoom wordt 
dus een geladen plasmadeeltje. 

- Aan de rand van het plasma lopen de 
magneetveldlijnen niet altijd parallel aan de wand. Ze 
kunnen de wand ook snijden. 

 
Bij het kiezen van het materiaal van de wand moet je 
met de volgende zaken rekening houden: 

 Het materiaal moet een hoge smelttemperatuur 
hebben. 

 Het materiaal moet hard zijn, zodat het niet snel 
erodeert. 

 Het materiaal moet niet een te hoog atoomnummer 
hebben; als deeltjes van de wand in het plasma 
terecht komen, kunnen die het plasma afkoelen. Hoe 
zwaarder het atoom, hoe sterker het plasma wordt 
afgekoeld. 

 Het materiaal moet niet te makkelijk chemische 
reacties aangaan met de fusiebrandstof (meestal 
waterstof isotopen). 

 Het materiaal moet niet te makkelijk fusiebrandstof 
absorberen. 

 Het materiaal moet goed bestand zijn tegen 
neutronen met een hoge energie. Ook moeten 
kernreacties tussen atomen van de wand en neutronen 
niet te veel radioactieve stoffen opleveren. 
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6.4 Opdracht: wandmaterialen 
De elementen met de beste eigenschappen voor de 
binnenwand van een fusiereactor zijn koolstof (Engels: 
carbon), wolfraam (Engels: tungsten) of beryllium 
(Engels: berylium).  
Zoek eigenschappen van deze materialen op op internet. 
Goede sites daarvoor zijn Wikipedia (de Engelse uitleg is 
uitgebreider dan de Nederlandse) of bijvoorbeeld 
►URL14 of ►URL15. Schrijf, met bovenstaand lijstje in 
gedachten, van elk van deze materialen een eigenschap 
op die het geschikt maakt als binnenwandmateriaal en 
een eigenschap die het minder geschikt maakt. Je mag 
ook eigenschappen bekijken die niet in het lijstje 
voorkomen. 

 

6.2 Begrenzen of afleiden 
Je kunt je voorstellen dat een materiaal dat aan al deze 
eisen moet voldoen lastig te vinden is. Om te zorgen dat 
niet de hele wand aan de meest extreme omstandigheden 
blootstaat zijn er twee oplossingen gevonden. 

Begrenzen 
In de eerste tokamak reactoren werd het plasma van de 
wand gehouden door een begrenzer of limiter. In het 
simpelste geval is dit een ring die iets verder het plasma 
in steekt dan de rest van de wand. Doordat alle deeltjes 
snel langs hun veldlijnen bewegen kun je met een enkele 
ring de hele buitenrand van het plasma “afschrapen”. Op 
die manier staat alleen de ring zelf bloot aan het plasma. 
Deze ring kan dan van duurder materiaal gemaakt worden 
en wordt bovendien sterk gekoeld door er koelwater of 
een andere koelvloeistof doorheen te sturen. De rest van 
de wand hoeft dan aan minder hoge eisen te voldoen. 
 
Nadeel is dat de limiter wel erg snel slijt. Bovendien komt 
er materiaal van de limiter in het plasma terecht, 
waardoor het plasma relatief vuil wordt. 
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Afleiden 
In modernere tokamaks passen we een slimmer systeem 
toe; de zogenaamde divertor (wat zoiets als “afleider” 
betekent). We maken daarbij bewust een soort “lek” in 
het magneetveld. In vraag 6.5 ga je onderzoeken waarom 
dit handiger is. 

 
Figuur 65: Twee mogelijke vormen van het magneetveld in een tokamak. Links van een limiter-
tokamak, rechts van een tokamak met divertor. De rode lijn is de scheidslijn tussen het centrale 
plasma en het randplasma. (Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 
 

6.5 Vraag: magneetveld in een divertor 
Plasmadeeltjes bewegen voornamelijk langs het 
magneetveld. Ze hebben echter een kleine kans om van 
veldlijn naar veldlijn te springen. In figuur 65 zijn 
doorsneden van het magneetveld in een tokamak 
geschetst. Links staat een traditionele limiter tokamak 
getekend, rechts een tokamak met divertor. Alleen het 
veld in de korte (poloïdale) richting rond de torus is 
weergegeven. Het veld in de lange richting (toroïdaal, 
hier dus loodrecht op het papier) is weggelaten. De vette 
(rode) lijn is de grens tussen het “centrale plasma” en 
het “randplasma”. In het randplasma komen allerlei 
vervuilingen voor die afkomstig zijn van de wand. 
Onderaan beide tekeningen wordt het randplasma 
weggepompt. 
a. Stel je een plasmadeeltje in het centrale plasma voor. 

Volg eventueel met je vinger veldlijnen en maak 
sprongetjes. In welk plaatje heeft het deeltje de 
meeste kans om in het randplasma terecht te komen, 
of is er geen verschil? 
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b. Stel je een ongewenst plasmadeeltje (vervuiling) in het 
randplasma voor. In welk plaatje heeft het deeltje de 
grootste kans om in het centrale plasma terecht te 
komen, of is er geen verschil? In welk geval blijft het 
centrale plasma dus schoner? 

c. In welk plaatje heeft een stuk wand ver weg van de 
pompen de meeste kans om geraakt te worden door 
een deeltje van het randplasma? 

d. De pompen worden afgeschermd door speciale tegels. 
In welk plaatje hebben die tegels het zwaarder te 
verduren? 

6.3 Een bombardement van 
neutronen 

In kernreacties (fusie- én splijtingsreacties) worden vaak 
neutronen gevormd. De energie die vrijkomt uit deze 
reacties bestaat uit kinetische energie van de 
reactieproducten; hoe meer energie er vrijkomt, hoe 
sneller de producten gaan bewegen. Vaak krijgen de 
neutronen een groot deel van deze kinetische energie. In 
de D - T fusiereactie (formule 15) bijvoorbeeld gaat 80% 
van de energie naar het neutron en maar 20% naar het 
gevormde helium.  
 
Neutronen worden echter niet vastgehouden door het 
magneetveld van een fusiereactor en komen dus direct 
het plasma uitvliegen. Bovendien dringen neutronen ook 
door metaal en beton heen. 
 
Dit heeft als voordeel dat een groot deel van de fusie-
energie zonder dat we daar moeite voor hoeven doen de 
reactor uit komt vliegen. Dit bespreken we verder in 
hoofdstuk 7. Voor de wand en de onderdelen daar vlakbij 
zijn de neutronen echter vooral schadelijk. 

Kernenergie zonder radioactief afval? 
De reactieproducten van kernfusie zijn over het algemeen 
niet radioactief. Maar de neutronen die gevormd worden, 
gooien roet in het eten. Ze vliegen het plasma uit richting 
wand. Pas door botsingen met atoomkernen verliezen ze 
langzaamaan hun energie. Uiteindelijk worden ze 
ingevangen door een atoomkern. 
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De kern die dit doet, wordt door het extra neutron zelf 
vaak instabiel en dus radioactief. Na verloop van tijd zal 
deze kern uit elkaar vallen onder uitzending van 
ioniserende (=radioactieve) straling. Door het 
neutronenbombardement worden veel onderdelen van de 
fusiereactor dus radioactief. 
 

  
Figuur 66: Links de robotarm waarmee het onderhoud in het JET fusie-experiment gedaan wordt. 
Rechts de bediending. (Foto’s: EFDA-JET) 

 
Tijdens het in werking zijn van de reactor is dit nog niet 
zo’n probleem. De reactor moet goed worden 
afgeschermd en onderhoud moet grotendeels op afstand 
door robots gedaan worden. Hier is al veel ervaring mee 
opgedaan in splijtingscentrales, in de ruimtevaart en bij 
de JET fusiereactor (figuur 66). Als de reactor echter zijn 
levensduur heeft beëindigd en afgebroken moet worden, 
is het sloopafval radioactief. Door het kiezen van de 
juiste materialen (zuivere stoffen met atomen erin die 
ook na neutronenvangst zo ongevaarlijk mogelijk blijven) 
kan de levensduur van dit radioactief afval echter beperkt 
blijven. Bij een slimme materiaalkeuze is het afval van 
een fusiecentrale al na 100 tot 150 jaar opnieuw te 
gebruiken. Dat is een veel kortere periode dan de 
duizenden jaren dat de afgewerkte brandstof van 
splijtingscentrales moet worden opgeslagen! 
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Schade door neutronen 
Het neutronenbombardement heeft niet alleen tot gevolg 
dat de wand radioactief wordt. De neutronen hebben 
zoveel energie, dat ze de wand ook op andere manieren 
kunnen beschadigen. Dit wordt stralingsschade 
genoemd. 
 
In metalen zijn de atomen netjes gerangschikt in een 
metaalrooster. Een botsing met een neutron kan een 
atoom echter van zijn plaats in het rooster stoten. Zo 
ontstaan er defecten in het rooster en die kunnen de 
eigenschappen van het metaal beïnvloeden. Het kan 
zacht of broos worden en zelfs vervormen. Geschat wordt 
dat élk atoom in de wand van een fusiereactor 20 keer 
per jaar een botsing met een neutron ondergaat! Na 
verloop van tijd zit dus geen atoom meer op zijn plek. 
 
Bij het verval van de kernen die neutronen hebben 
ingevangen, ontstaan ook nieuwe stoffen. Die kunnen 
heel andere eigenschappen hebben dan het 
oorspronkelijke materiaal. Bovendien wordt bij het verval 
vaak alfastraling uitgezonden en alfadeeltjes zijn in feite 

 kernen. Er wordt op die manier heliumgas gevormd 
in het materiaal. Dat helium hoopt zich langzaam op en 
kan belletjes gaan vormen die het materiaal broos maken 
en dus verzwakken. Dicht bij het oppervlak kunnen de 
belletjes zelfs openbarsten en zo “blaren” op het 
materiaal vormen. Bij het ontwerpen van de centrale 
moeten we rekening houden met de hoeveelheid 
neutronen die het onderdeel te verwerken krijgt en in 
hoeverre dit in de loop der tijd invloed heeft op de 
eigenschappen van het onderdeel. 

4He

 
Materiaalonderzoek is daarom een belangrijk onderdeel 
van het onderzoek naar fusie als energiebron. De Nuclear 
Research & consultancy Group (NRG) in Petten (zie 
►URL16) gebruikt de neutronen uit een splijtingsreactor 
(de Hoge Flux Reactor, HFR) om het effect te 
onderzoeken van neutronen op verschillende onderdelen 
en materialen. Internationaal wordt er gewerkt aan de 
International Fusion Materials Irrediation Facility (IFMIF, 
►URL17), een apparaat waarmee neutronen met precies 
de energie zoals die uit een fusiereactor komen kunnen 
worden gemaakt. 
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Figuur 67: Heet plasma raakt een 
teststukje wandmateriaal in het 
Pilot-PSI experiment (foto: FOM-
Rijnhuizen) 
 



Om materialen te kunnen testen voor de divertorplaten in 
tokamaks doet men op het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein onderzoek naar de 
interactie tussen heet plasma en een wand. Dit gebeurt 
onder meer in het Pilot-PSI experiment (zie figuur 67 en 
►URL18) 
 

Ontwerpstap zes 
 Kies of je voor je reactor een divertor of een limiter wilt gebruiken. Geef redenen voor 

je keuze. 

 Bedenk welk materiaal je gaat gebruiken voor je binnenwand. Maak daarbij 
onderscheid tussen de “normale” wand en de divertor of limiter. Geef redenen voor je 
keuze. 
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7 De fusiecentrale 

Gefeliciteerd! Je bent nu een expert op het gebied van 
kernfusie. Je kent de voor- en nadelen van kernfusie ten 
opzichte van andere bronnen, je weet welke fusiereacties 
er allemaal mogelijk zijn en hebt er over nagedacht 
welke volgens jou het meest geschikt is. Je weet welke 
omstandigheden nodig zijn om de reactie zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen. Je weet ook hoe je die 
omstandigheden kunt creëren en kunt volhouden en aan 
welke eisen de materialen van je reactor moeten voldoen 
om die omstandigheden te weerstaan. Kortom, je kunt 
een fusiecentrale gaan ontwerpen. Maar er zijn nog wel 
een paar zaken waar je even bij stil moet staan. 

7.1 Veiligheid en afval 
Fusie is een heel schone en veilige vorm van 
energieproductie. Het uit de hand lopen van de reactie is 
niet mogelijk. Net als bij een gascentrale kan de reactie 
gestopt worden door de brandstoftoevoer dicht te 
draaien. Ook worden er geen broeikasgassen of andere 
schadelijke stoffen in de atmosfeer geloosd en de 
reactieproducten zijn over het algemeen niet radioactief. 
 
Maar zoals je al gezien hebt in hoofdstuk 6 speelt 
radioactiviteit wel een rol. De reactor zelf wordt tijdens 
zijn levensduur radioactief door de neutronen uit de 
fusiereacties. Na verloop van tijd zijn onderdelen van de 
reactor door het neutronenbombardement broos en 
onbruikbaar geworden en moet hij worden gesloopt. Het 
sloopafval is dan voor een deel radioactief. Het moet 
worden opgeslagen in speciaal daarvoor ontworpen 
bunkers, om contact met mens en milieu te voorkomen. 
In Nederland vindt zulke bovengrondse opslag plaats bij 
de COVRA in Vlissingen (zie figuur 68).   

Figuur 68: : Hoofdgebouw van de 
COVRA in Vlissingen, waar 
radioactief afval (tijdelijk) wordt 
opgeslagen. (Foto: Wikimedia 
Commons) 
 

 
Mits we bij de bouw de juiste materialen gebruiken, 
kunnen we afval van fusiecentrales na 100 tot 150 jaar 
opnieuw gebruiken. In figuur 69 staat een staafdiagram 
van de classificatie van het afval van een (toekomstige) 
fusiecentrale na 50 en 100 jaar. Hierin is te zien dat 
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hoogradioactieve afval (waarvoor permanente 
ondergrondse opslag noodzakelijk is) na 100 jaar niet 
meer aanwezig is. 
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Figuur 69: Staafdiagram van de hoeveelheid en het type afval van een toekomstige fusiecentrale na 
50 en 100 jaar. (Bron: EFDA Power Plant Conceptual Study, Annexe 10 / David Ward) 
 

7.1 Vraag: afval van een fusiecentrale 
Bestudeer figuur 69. Hierin is een staafdiagram te zien 
van de classificaties van het afval dat geproduceerd 
worden door een toekomstig type fusiecentrale die 
1,5 GW elektriciteit produceert. Dit toekomstige type is 
grotendeels gebaseerd op de huidige kennis over 
kernfusie en de materialen die gebruikt gaan worden in 
een reactor. Het is afkomstig uit een studie naar 
toekomstige fusie-energiecentrales door de European 
Fusion Development Agreement (EFDA). De fusiecentrale 
draait 25 jaar lang en is in die tijd 20% van de tijd 
gesloten voor onderhoud. Alle onderdelen die in de 
tussentijd vervangen moeten worden, zijn meegerekend 
in de getallen van figuur 69. 
a. Leg uit waarom na 100 jaar de hoeveelheid niet-

herbruikbaar afval (waarvoor dus permanente opslag 
noodzakelijk is) is afgenomen ten opzichte van na 50 
jaar. 

b. Leg uit waarom de hoeveelheid niet-radioactief afval 
juist is toegenomen. 

Een kolencentrale die gedurende dezelfde tijd dezelfde 
hoeveelheid energie produceert, levert zo’n 6,3 miljoen 
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ton vliegas op als voornaamste afvalproduct. Vliegas 
bestaat grotendeels uit minuscule glasbolletjes, maar 
bevat ook veel zware metalen. Zo kan 1 ton vliegas 
ongeveer 1 g van het uiterst giftige kwik bevatten. 
c. Bereken hoeveel kwik de genoemde kolencentrale in 

zijn levensduur produceert.  
d. Hoeveel is hiervan over na 50 jaar? En na 100 jaar? 

 

Biologisch schild 
Ook tijdens het in bedrijf zijn van de centrale zijn de 
neutronen een veiligheidsrisico. Neutronenstraling is 
dodelijk voor mensen. We moeten de reactor daarom 
omgeven door een biologisch schild. De neutronen 
botsen met de atomen in dit “schild” (lood, beton of een 
ander materiaal). Door die botsingen verliezen ze hun 
energie. Omdat fusieneutronen veel energie hebben, 
moeten ze heel veel botsingen ondergaan voor ze tot 
stilstand komen en worden ingevangen. Ze kunnen 
daardoor diep doordringen in het schild. Er is dus een 
relatief dikke afscherming nodig. 
 
Het helpt om voor de afscherming stoffen te nemen waar 
veel waterstofkernen in zitten. Het afremmen van de 
neutronen gaat namelijk het beste door ze te laten 
botsen met deeltjes die ongeveer even zwaar zijn, zoals 
protonen. Water is dus een goede neutronenremmer. 

Tritium 
Daarnaast is tritium, dat voorzien wordt als brandstof van 
de eerste generatie fusiereactoren, een radioactieve stof. 
Zoals in paragraaf 3.3 besproken is tritium gevaarlijk, 
maar hoeft het niet van en naar de reactor vervoerd te 
worden. Het kan namelijk ter plekke gemaakt worden 
door het onschadelijke metaal lithium met de neutronen 
uit de fusiereacties te bestralen. 
 
In een fusiereactor is op ieder moment maar brandstof 
voor een paar minuten aanwezig. In de grote ITER 
testreactor bijvoorbeeld bevindt zich in een 
plasmavolume van 840 m3 niet meer dan 2 gram plasma. 
Dat is ongeveer het gewicht van drie postzegels. Er hoeft 
dus ook maar een zeer beperkte hoeveelheid tritium 
aanwezig te zijn. Zelfs als je er van uit gaat dat een deel 
van het tritium wordt opgenomen door de wand, is er 
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nooit meer dan een kilo tritium aanwezig in een centrale. 
Dit betekent dat zelfs als dit bij een ongeluk allemaal vrij 
zou komen de omgeving van de centrale niet geëvacueerd 
hoeft te worden. 
 
Andere stoffen die gebruikt worden in een fusiereactor 
kunnen ook gevaarlijk zijn. Zo wordt in het JET 
experiment, net als waarschijnlijk in ITER, een groot deel 
van de binnenwand bekleed met beryllium. Dit is een zeer 
giftig metaal, waarvan het inademen longproblemen en 
kanker kan veroorzaken. Ook hiervoor is het dus 
noodzakelijk de reactor goed af te schermen en het 
onderhoud zoveel mogelijk met op afstand bedienbare 
robots te doen. 

7.2 Groter is beter 
Het huidige record in fusievermogen (16 MW) en in Q 
(0,65) wordt gehouden door de JET reactor in Culham, 
vlak bij Oxford. Deze records zijn besproken in vraag 5.11 
Waarom kan JET geen Q = 10 of hoger halen? Het blijkt 
dat het vooral komt doordat JET te snel afkoelt. De 
isolatie door het magneetveld is niet goed genoeg. Dat 
betekent dat veel verhitting nodig is om de temperatuur 
op peil te houden en dus kost het proces meer energie 
dan dat het oplevert. Lees het eerste deel van paragraaf 
5.4 er nog maar eens op na. 
 
Manieren om de opsluiting door het magneetveld te 
verbeteren zijn niet binnen handbereik. We moeten 
daarom naar een andere oplossing zoeken.  
 
7.2 Vraag: oppervlakte en inhoud 
Stel je een fusiecentrale voor in de vorm van een kubus 
met ribben van een 0,5 m. De centrale heeft een 
vermogensdichtheid van 600 kW/m3. Het energieverlies 
door de buitenkant van het plasma is 100 kW/m2. 
a. Bereken Pfus, dus de hoeveelheid fusievermogen die de 

centrale produceert. 
b. Om het plasma op temperatuur te houden moet je 

evenveel verhittingsvermogen toevoeren als de 
centrale verliest. Bereken hoeveel vermogen dit is 
(dat is dus Pin). 

c. Bereken de Q-factor van deze centrale. 
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d. Herhaal de berekeningen voor een centrale met 
dezelfde eigenschappen, maar voor te stellen als een 
kubus met ribben van 2,0 m. 

 
Zoals je hebt gezien in deze opdracht helpt het om de 
reactor groter te maken. De verhouding tussen oppervlak 
en inhoud neemt dan gunstig toe, zodat de 
energieproductie sneller toeneemt dan het 
energieverlies. 
 

 
Figuur 70: Een artistieke impressie van het ITER experiment, in aanbouw in het Franse Cadarache 
(Afbeelding: Eric Verdult / kennis in beeld) 

 
De volgende stap in het fusieonderzoek is daarom een 
tokamak die groter is dan JET. Dit is het internationale 
ITER project (zie ►URL12).  
Dit experiment moet 500 MW aan fusievermogen gaan 
produceren, terwijl maar 50 MW aan verhittingsvermogen 
nodig is (Q = 10). 
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7.3 Van fusie-energie naar 
elektriciteit 

Het is natuurlijk prachtig dat we veel energie kunnen 
maken met kernfusie. Maar uiteindelijk willen we die 
energie omzetten in een voor ons bruikbare vorm. Zoals 
we al in hoofdstuk 2 gezien hebben, is elektriciteit een 
bijzonder handige vorm van energie. Hoe kunnen we 
fusie-energie omzetten in elektriciteit? 

Verdeling van energie over de producten 
Fusie-energie komt vrij als kinetische energie van de 
reactieproducten. De geladen reactieproducten (de 
atoomkernen) blijven opgesloten in het plasma en helpen 
met het opwarmen daarvan. De (eventueel) gevormde 
neutronen krijgen, omdat ze zo licht zijn, echter vaak de 
meeste energie.  
 
Hoe gaat dit in zijn werk? De energie die in een 
kernreactie (splijting of fusie) vrijkomt, wordt verdeeld 
over de reactieproducten. Dit gaat omgekeerd evenredig 
met de massa van de producten. Als er twee 
reactieproducten zijn met een massa m1 en m2, dan wordt 
de totale energie Etot verdeeld als volgt: 
 

21

2
1 mm

mE
E tot




       (18) 

 
en 
 

21

1
2 mm

mE
E tot




       (19) 

 
Hierin is E1 de (kinetische) energie die reactieproduct 1 
meekrijgt en E2 die van product 2. Let wel, deze 
vergelijkingen gelden alleen als er twee reactieproducten 

zijn. Bij meer reactieproducten is niet meer goed te 

voorspellen hoe de energie over de deeltjes 
verdeeld wordt. 
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Voorbeeldvraag: verdeling energie in proton-lithium 
fusie 
In een fusiereactie versmelt een proton met een lithium-6 
kern. Hieruit ontstaat een helium-3 en een helium-4 kern 
en 4,0 MeV aan energie. Bereken de verdeling van de 
energie over de reactieproducten. 
 
Uitwerking 
Het gaat natuurlijk alleen om de relatieve massa’s. Het 
handigste is dus om de elementaire massa-eenheid te 
gebruiken; de massa is dan (ongeveer) gelijk aan het 
massagetal. Oftewel, mHe-3 = 3 en mHe-4 = 4. Invullen in 
formules (18) en (19) geeft dan: 
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7.3 Vraag: verdeling energie over reactieproducten 
a. Bekijk de tabel die jullie in opdracht 3.18 hebben 

ingevuld. Bereken de energieverdeling over de 
producten van de D - 3He reactie. 

b. Bereken de energieverdeling over de producten van de 
reactie die jij hebt gekozen voor jouw fusiecentrale. 

 
Zoals je kunt zien aan vergelijkingen (18) en (19) en in de 
antwoorden op vraag 7.3 krijgen de lichtste producten de 
meeste energie. Dit geldt ook als er meer dan twee 
reactieproducten zijn. Als er neutronen gevormd worden, 
zijn deze over het algemeen het lichtst en die krijgen dus 
de meeste energie. 

Energie uit het plasma 
Neutronen blijven echter niet opgesloten in het plasma 
en kunnen bovendien door relatief dikke lagen materiaal 
heen dringen. De wand van een fusiereactor bestaat uit 
dikke tegels. Door straling van het plasma, contact met 
het plasma en neutronenstraling worden deze tegels 
heet. Ze moeten daarom gekoeld worden en water is 
daarvoor een heel handig medium.  
 
Daarnaast is water, zoals gezegd, een goede 
neutronenvanger. De neutronen botsen dus met de 
watermoleculen en geven hun energie af aan het water. 
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Figuur 71: De turbine van een 
stoomgenerator. Stoom onder hoge 
druk wordt langs de schoepen van 
de turbine geperst en drijft een 
generator aan. Op die manier wordt 
thermische energie omgezet in 
elektrische energie. (Foto: 
Wikimedia  Commons) 
 



Dit wordt zo verhit tot stoom en daarmee kunnen we een 
stoomturbine (figuur 71) aandrijven. 
 
Echter, de neutronen worden uiteindelijk in het water 
gevangen en zullen (een klein aantal) tritiumkernen 
vormen. Tritium is radioactief, dus het is niet zo slim 
deze stoom in turbines te gebruiken. Net als in 
splijtingsreactoren zijn dus twee watercircuits nodig. Het 
direct door de neutronen bestraalde water moet zijn 
energie afgeven aan een tweede watercircuit, dat 
vervolgens de stoomturbines aandrijft. 
 
Uiteindelijk wordt dus ook de stap van kernfusie naar 
elektriciteit gemaakt met stoommachines. 
 

 
Figuur 72: Ongelabelde fusiecentrale (Mark Tiele Westra / Afbeelding: FOM Rijnhuizen) 

 
7.4. Opdracht: onderdelen van een kernfusiecentrale 
Label de onderdelen in onderstaand concept (figuur 72) 
van een fusiecentrale met behulp van de ontwerpstappen 
die tot nu toe besproken zijn. Geef zo nodig enige uitleg 
bij de labels, bijvoorbeeld wat de functie van het 
onderdeel is. 
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7.4 Internationaal onderzoek 
Je bent niet de enige die een fusiecentrale gaat 
ontwerpen. De ontwikkeling van kernfusie is een 
wereldwijde samenwerking. Meer dan de helft van de 
wereldbevolking wordt vertegenwoordigd in het ITER 
project: het volgende grote, internationale fusie-
experiment (zie ►URL12). De partners die meedoen zijn 
China, Europa, India, Japan, Rusland, de Verenigde 

Staten en Zuid-Korea (figuur 73). Dit project, dat meer 

dan 10 jaar duurt om te bouwen en ruim 5 miljard 
Euro kost, moet een Q-factor van 10 gaan bereiken. 
Daarmee zou zijn aangetoond dat netto energieproductie 
uit kernfusie mogelijk is. De bouw van ITER is in januari 
2007 gestart in het Zuid Franse Cadarache. 
 

 
Figuur 73: Wereldkaart met ITER partners (Afbeelding: EFDA) 

 

NLT3-v117 Kernfusie 121



 
Figuur 74: Wereldkaart met fusielaboratoria (Afbeelding: Mark Tiele Westra / EFDA) 

 
In laboratoria over de hele wereld vindt er ondersteunend 
onderzoek plaats naar kernfusie. Zoals te zien in figuur 74 
gebeurt een groot deel van dit onderzoek in Europa. In 
figuur 75 zijn de 21 Europese fusielaboratoria te zien. Een 
interactieve versie van deze kaart met een link naar de 
website van elke van de associaties is te vinden op 
►URL19. 

 
Figuur 75: Kaart van Europa met EURATOM-associaties (Afbeelding: EFDA) 
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Op de kaarten in de figuren 74 en 75 zijn ook wat 
bijzondere fusie-experimenten aangegeven met nummers. 
Hieronder volgt een korte uitleg bij deze experimenten. 
(Van IFMIF en DEMO is het nog niet bekend waar ze 
gebouwd zullen worden). 

1. JET en MAST 
Het op dit moment grootste fusie-experiment ter wereld 
heet JET (Joint European Torus). Hier werken ook veel 
Nederlanders. Deze machine heeft enkele wereldrecords 
gebroken. Ten eerste is die van alle fusie-experiment 
over de hele wereld het dichtst bij het ‘break-even’ punt 
in de buurt gekomen, met een Q van 0,64. Dat wil zeggen 
dat er 0,64 zoveel energie werd opgewekt als nodig was 
om de fusiereacties op gang te houden. Ook is een 
wereldrecord van 16 MW geproduceerd fusievermogen 
hier bereikt. 
 
De MAST (Mega Amp Spherical) Tokamak is een 
bolvormige tokamak op het terrein van JET. Een 
bolvormige tokamak heeft ten opzichte van een 
conventionele tokamak het voordeel dat fusie bereikt kan 
worden in een kleinere machine. 

2. ITER en Tore Supra 
ITER wordt het grootste fusie-experiment ter wereld. 
ITER betekent ‘de weg’ in het Latijn. De machine moet in 
2018 in Zuid-Frankrijk klaarstaan voor bedrijf. ITER is 
ontworpen om gedurende 10 minuten een vermogen van 
500 MW op te wekken. Dat is tien keer meer vermogen 
dan nodig is om de reacties in stand te houden. 
 
Sinds 1988 staat op het terrein in Zuid-Frankrijk waar nu 
aan ITER gebouwd wordt de tokamak ‘Tore Supra’. Dit 
was het eerste grote fusie-experiment dat (deels) gebruik 
maakte van supergeleidende magneetspoelen. In 2003 
werd een record pulslengte gehaald van 6,5 minuut. Ook 
is het in deze machine gelukt om een record van 1,1 GJ 
energie uit één plasmapuls te halen. 

3. East 
De Chinese EAST, (Experimental Advanced 
Superconducting Tokamak) is in 2006 in bedrijf genomen. 
EAST is de eerste tokamak ter wereld die uitsluitend 
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gebruik maakt van supergeleidende magneetspoelen. 
Indrukwekkend aan dit project zijn de relatief kleine 
kosten (rond de 20 miljoen euro) en de korte tijd nodig 
voor de bouw (acht jaar). 

4. TEXTOR 
TEXTOR, het ‘Tokamak Experiment for Technology 
Oriented Research’ staat sinds 1981 net over de grens bij 
Aken in Duitsland. De machine wordt tegenwoordig 
gerund door een samenwerkingsverband tussen 
Nederland, België en Duitsland. 

5. TCV 
Deze ‘Tokamak a Configuration Variable’ werd in 1992 in 
Lausanne, Zwitserland in bedrijf genomen. Wat de 
(relatief kleine) machine bijzonder maakt, is de 
flexibiliteit van de plasmavorm. De vorm van het 
magneetveld en daardoor van het plasma kan per 
experiment gekozen worden. 

6. IFMIF 
De ‘International Fusion Material Irradiation Facility’ zal 
parallel aan ITER experimenten uitvoeren om materialen 
te testen voor de bouw van een toekomstige fusiereactor. 
IFMIF zal als eerste neutronen kunnen maken met precies 
dezelfde energieverdeling als er uit een fusiereactor 
komen. Geschikte neutronen- en hittebestendige 
materialen vinden is één van de belangrijke uitdagingen 
voor het ontwikkelen van kernfusie als energiebron. 

7. DEMO 
DEMO zal de eerste fusiemachine zijn die elektriciteit aan 
het net levert en daarmee een blauwdruk voor 
toekomstige fusiecentrales. Het ontwerp ervan zal 
beginnen tijdens het bedrijf van ITER. 
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Ontwerpstap zeven 
Maak het ontwerp van je fusiecentrale op een groot vel papier, dat eventueel aan 
medeleerlingen te presenteren is. Een aantal onderdelen moet tenminste 
vertegenwoordigd zijn en waar nodig uitgelegd of verduidelijkt: 

 Brandstoffen: Welke brandstoffen gebruik je in je fusieproces. Zijn dit allemaal 
primaire brandstoffen, of zijn er stoffen die je (ter plaatse of ergens anders) nog moet 
maken? Zo ja, hoe ga je dat doen? (zie ook ontwerpstap 3 in blok 7) 

 Magneetveld: Welke vorm heeft het magneetveld en hoe ga je het opwekken? (zie ook 
ontwerpstap 4 in blok 10) 

 Verhitting: Welke vorm van externe verhitting ga je gebruiken? (zie ontwerpstap 5 in 
blok 12) 

 Wand: Wat voor materiaal gebruik je voor de wand? En hoe scheid je het randplasma 
van het centrale plasma? (zie ontwerpstap 6 in blok 12) 

 Veiligheid: Moet je reactor afgeschermd worden? Wat voor straling komt er uit en wat 
ga je daar aan doen? Kunnen er nog mensen in de reactor om onderdelen te vervangen, 
of moet dat op een andere manier? 

 Hoe wordt de energie omgezet in een bruikbare vorm? En is die bruikbare vorm 
waterstof, elektriciteit of nog iets anders? 

Voeg verder zoveel details aan je ontwerp toe als je wilt. Voor inspiratie kun je een kijkje 
nemen op ►URL20 of ►URL21. 
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Bijlage 1 URL lijst 

URL1 Duurzame Energie 
http://www.duurzame-energie.nl/ 
Website van Milieu Centraal over 
verschillende vormen van duurzame energie. 

URL2 Node 
http://www.energieplatform.nl/ 
Nederlands Onderzoeksplatform Duurzame 
Energievoorziening. 

URL3 Nucleaire Data 
http://nucleardata.nuclear.lu.se/database/m
asses/ 
Database van universiteit van Lund (Zweden).  
> kies ‘mass data’ in het menuutje links om 
gegevens over atoommassa’s van isotopen te 
raadplegen 

URL4 Shockwave Flash 
http://www.adobe.com/products/shockwave
player/ 
Gratis software om Flash filmpjes af te 
spelen. 

URL5 The Internet Plasma Physics Education 
Experience 
http://ippex.pppl.gov/interactive/fusion/ 
Educatieve website over plasmafysica (in het 
Engels). 

URL6 EFDA fusion movies 
http://www.efda.org/multimedia/downloads
/cd_roms/fusion_en_2.swf 
Flash filmpjes over basisprincipes van 
kernfusie. 
> klik op ‘Fusing Atoms Together’. Bekijk de 
eerste 6 slides. 

URL7 Applet Lorentzkracht 
http://www.walter-
fendt.de/ph14nl/lorentzforce_nl.htm 
Richting van de Lorentzkracht op een 
stroomdraad. 

URL8 Applet Lorentzkracht 
http://fys.kuleuven.be/pradem/applets/sure

NLT3-v117 Kernfusie 126

http://www.duurzame-energie.nl/
http://www.energieplatform.nl/
http://nucleardata.nuclear.lu.se/database/masses/
http://nucleardata.nuclear.lu.se/database/masses/
http://www.adobe.com/products/shockwaveplayer/
http://www.adobe.com/products/shockwaveplayer/
http://ippex.pppl.gov/interactive/fusion/
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http://www.walter-fendt.de/ph14nl/lorentzforce_nl.htm
http://fys.kuleuven.be/pradem/applets/suren/MovChgMag/MovChgMag.html


n/MovChgMag/MovChgMag.html 
Lorentzkracht op een geladen deeltje in een 
magneetveld. 

URL9 Applet Lorentzkracht 
http://webphysics.davidson.edu/physlet_res
ources/bu_semester2/c12_force.html 
Lorentzkracht op geladen deeltjes in 
magneetveld. 

URL10 Fusie-energie 
http://www.fusie-energie.nl 
Website met algemene informatie over 
kernfusie in het Nederlands. 

URL11 MAST experiment 
http://www.fusion.org.uk/mast/index.html 
Informatie (in het Engels) over de Britse 
Mega Ampère Spherical Tokamak. 

URL12 ITER experiment 
http://www.iter.org 
Informatie (in het Engels) over het in 
aanbouw zijnde fusie-experiment ITER. 

URL13 De virtuele tokamak 
http://ippex.pppl.gov/tokamak/old.htm 
Haal een zo hoog mogelijke Q-factor in dit 
tokamak spel. 

URL14 webelements 
http://www.webelements.com 
Website met uitgebreide informatie over 
chemische elementen (in Engels) 

URL15 periodiek systeem 
http://www.lenntech.com/periodiek_systee
m.htm 
Website met uitgebreide informatie over 
chemische elementen (in Nederlands) 

URL16 NRG 
http://www.nrg-nl.com 
Nuclear Research and consultancy Group in 
Petten 

URL17 IFMIF 

http://irfu.cea.fr/en/Phocea/Vie_des_lab
os/Ast/ast_technique.php?id_ast=2271 
International Fusion Materials Irradiation 
Facility. 

URL18 Pilot-PSI 
http://www.rijnhuizen.nl/research/fusion_p
hysics/psi_experimental/pilot_psi/  
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Experiment op het FOM-Instituut voor 
plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein. 

URL19 Associated Laboratories 
http://www.efda.org/about_efda/associated
_laboratories.php 
Kaart met alle Europese laboratoria die 
fusieonderzoek doen binnen EFDA. 

URL20 Fusiecentrale op fusie-energie.nl 
http://www.fusie-
energie.nl/watisker/watisker21.htm 
Werking en bouw van een fusiecentrale 

URL21 Downloads van fusie-energie.nl 
http://www.fusie-energie.nl/download.htm 
Verzameling documenten over kernfusie, met 
o.m. een studie naar toekomstige centrales 
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