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•• Atoommodel van Atoommodel van RutherfordRutherford

•• Elementaire deeltjesElementaire deeltjes

•• Massagetal en atoomnummerMassagetal en atoomnummer
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onderwerpen:onderwerpen:



LadingLading

•• De lading van de glazen staaf heeft men De lading van de glazen staaf heeft men positiefpositief genoemd; die genoemd; die 
van een plastic staaf moeten we dan wel van een plastic staaf moeten we dan wel negatiefnegatief noemen.noemen.

•• Twee (met een metalen laagje bedekte) Twee (met een metalen laagje bedekte) balletjesballetjes, die , die doordoor een een 
opgewrevenopgewreven plasticplastic staafstaaf geladengeladen zijn, zijn, stotenstoten elkaarelkaar afaf; ; evenalsevenals twee twee 
balletjes balletjes diedie metmet een een glazenglazen staafstaaf geladengeladen zijn. zijn. 

•• Elektrisch Elektrisch geladengeladen voorwerpenvoorwerpen oefenen dus oefenen dus krachtenkrachten op elkaar uit.op elkaar uit.
•• Als de Als de afstandafstand grotergroter wordt, wordt de aantrekkende wordt, wordt de aantrekkende krachtkracht kleinerkleiner; ; 

omgekeerd geldt hetzelfde.omgekeerd geldt hetzelfde.
•• We noemen een voorwerp elektrisch We noemen een voorwerp elektrisch neutraalneutraal als het als het evenveelevenveel positievepositieve

als als negatievenegatieve ladinglading heeft . Deze twee soorten lading heeft . Deze twee soorten lading heffenheffen elkaarselkaars
werkingwerking dus dus opop. . 



Atoommodel van Rutherford (1911)Atoommodel van Rutherford (1911)

Hoofdpunten model RutherfordHoofdpunten model Rutherford
 Elk atoom heeft een klein gebiedje in het Elk atoom heeft een klein gebiedje in het 

midden: de midden: de atoomkernatoomkern van het atoom. De van het atoom. De 
kern is opgebouwd uit positief geladen kern is opgebouwd uit positief geladen 
deeltjes, de deeltjes, de protonen.protonen.

 Op Op grotegrote afstandafstand van de kern bevinden zich één of meer van de kern bevinden zich één of meer elektronenelektronen
in een in een elektronenwolk.elektronenwolk.

 Een Een atoomatoom is is neutraalneutraal, dus bevat de kern , dus bevat de kern evenveelevenveel protonenprotonen alsals er er 
elektronenelektronen in de elektronenwolk aanwezig zijn.in de elektronenwolk aanwezig zijn.

 De diameter van een atoom is ongeveer 100.000 keer zo groot als De diameter van een atoom is ongeveer 100.000 keer zo groot als 
zijn kern (dzijn kern (dkernkern = 10= 10--1515 m; dm; datoom atoom = 10= 10--1010 m).m).

 Een Een atoomsoortatoomsoort wordt wordt gekenmerktgekenmerkt doordoor een bepaald een bepaald aantalaantal
protonenprotonen (elektronen); iedere atoomsoort heeft zijn eigen aantal (elektronen); iedere atoomsoort heeft zijn eigen aantal 
protonen (elektronen). protonen (elektronen). 



Op grond het feit dat de Op grond het feit dat de massamassa van eenvan een waterstofatoomwaterstofatoom overeenkomt met overeenkomt met 1 u1 u kan kan 
worden geconcludeerd dat een waterstofatoom worden geconcludeerd dat een waterstofatoom bestaatbestaat uit één protonuit één proton en één en één 
elektronelektron (de massa van een elektron is verwaarloosbaar).(de massa van een elektron is verwaarloosbaar).

Elementaire deeltjes samengevat Elementaire deeltjes samengevat 

mmassa in uassa in u lading in elementaire ladingshoeveelhedenlading in elementaire ladingshoeveelheden

Later heeft men ook nog een ongeladen deeltje met praktisch dezelfde massa 
als een proton ontdekt (1932). Dit deeltje heeft de naam neutron gekregen.

De De massamassa van deze drie van deze drie elementaire elementaire deeltjes wordt uitgedrukt in deeltjes wordt uitgedrukt in uu (= (= 
((gegeüünificeerde)nificeerde) atomaireatomaire massamassa--eenheideenheid; 1 u = 1,67; 1 u = 1,67••1010--2727 kgkg).).

De absolute waarde van de De absolute waarde van de elementaireelementaire ladinglading bedraagt 1,60bedraagt 1,60•• 1010--1919 C. C. 
(Vergelijk: 1 A komt overeen met een lading van 1 C die per s een oppervlak (Vergelijk: 1 A komt overeen met een lading van 1 C die per s een oppervlak 
passeert).passeert).
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Elementaire deeltjes, kernmassa Elementaire deeltjes, kernmassa 

VVkerndeeltjekerndeeltje = = 

1/6 x 1/6 x ππ x dx d33 = 1/6 x= 1/6 x ππ x (1·10x (1·10--15 15 m)m)33 ==

5·105·10--4646 mm33

ρρkerndeeltjekerndeeltje = m/V = = m/V = 

= 5·10= 5·10--4040 cmcm33

= 1,67·10= 1,67·10--2727 kg / 5·10kg / 5·10--4040 cmcm33 = = 

3,3·103,3·101212 kg/cmkg/cm3 3 

VVerwterwt = 1/6 x= 1/6 x ππ x (0,5 cm)x (0,5 cm)33 = 0,07 cm= 0,07 cm33

MassaMassakern = zo groot als een erwtkern = zo groot als een erwt = = ρρkerndeeltjekerndeeltje x Vx Verwterwt =   =   
3,3·103,3·101212 kg/cmkg/cm33 x 0,07 cmx 0,07 cm33 = 2,3·10= 2,3·101111 kg =kg =

2,3·102,3·1088 ton = 230·10ton = 230·1066 ton = 230 miljoen ton.     ton = 230 miljoen ton.     



Massagetal en atoomnummer (1)Massagetal en atoomnummer (1)

 Het atoomnummer geeft het aantal protonen in de kern en 
het aantal elektronen in de elektronenwolk.

 Het aantal Het aantal protonenprotonen en en neutronenneutronen samensamen in een atoomkern in een atoomkern 
noemt men het noemt men het massagetal.massagetal.

Voorbeeld:Voorbeeld:

Algemene notatie:Algemene notatie:

NaNa--2323 ofof

Er bestaat een NaEr bestaat een Na--atoom met massagetal 23 (p + n) atoom met massagetal 23 (p + n) 
en atoomnummer 11 (p)en atoomnummer 11 (p)

2323

1111
NaNa

EE--p+np+n ofof p+np+n
pp EE

Notatie NaNotatie Na--atoom:atoom:



Massagetal en atoomnummer (2)Massagetal en atoomnummer (2)

 IsotopenIsotopen zijn zijn atomenatomen van van hetzelfdehetzelfde elementelement die in die in massamassa
verschillenverschillen. De atomen van isotopen hebben een . De atomen van isotopen hebben een gelijkgelijk
aantalaantal protonen (en elektronen)protonen (en elektronen), maar een , maar een verschillend verschillend 
aantal neutronenaantal neutronen..

Voorbeeld:Voorbeeld:

Van het element chloor komen ClVan het element chloor komen Cl--37 en Cl37 en Cl--35 atomen voor.35 atomen voor.
Deze atomen kunnen dus ook worden genoteerd als:Deze atomen kunnen dus ook worden genoteerd als:

3535

1717
ClCl

3737

1717
ClCl enen



Massagetal en atoomnummer (3)Massagetal en atoomnummer (3)

De verhouding waarin deze De verhouding waarin deze ClCl--isotopenisotopen in de natuur in de natuur 
voorkomen is Clvoorkomen is Cl--37 : Cl37 : Cl--35 = 1 : 3. Hieruit kan de 35 = 1 : 3. Hieruit kan de 
atoommassaatoommassa van het element Cl als volgt worden van het element Cl als volgt worden 
berekend:berekend:

Atoommassa Cl = (1 x 37 u + 3 x 35 u) : 4 = 35,5 uAtoommassa Cl = (1 x 37 u + 3 x 35 u) : 4 = 35,5 u

Van de meeste atoomsoorten komen in de natuurlijke Van de meeste atoomsoorten komen in de natuurlijke 
samenstelling van het element isotopen voor. Onder meer dit samenstelling van het element isotopen voor. Onder meer dit 
verschijnsel verklaart dat de atoommassa’s van de elementen verschijnsel verklaart dat de atoommassa’s van de elementen 
geen gehele getallen zijn.geen gehele getallen zijn.



IonenIonen

 Een Een ionion is een is een elektrisch geladen deeltjeelektrisch geladen deeltje dat uit een atoom kan dat uit een atoom kan 
ontstaan.ontstaan.

 De De elementenelementen die in chemische die in chemische eigenschappeneigenschappen op elkaar op elkaar 
lijkenlijken staanstaan in het periodiek systeem in het periodiek systeem onder elkaaronder elkaar..

Voorbeelden:Voorbeelden:
FeFe33++ is een ion met lading 3+ en bezit is een ion met lading 3+ en bezit protonen en      elektronenprotonen en      elektronen2626 2323

atoomnummer/protonenatoomnummer/protonen 2626 2626
symbool atoom/ion symbool atoom/ion Fe Fe  FeFe3+3+ + 3 e+ 3 e--

aantal elektronenaantal elektronen 2626 2323

symbool atoom/ion symbool atoom/ion S + 2 eS + 2 e-- SS22--
atoomnummer/protonenatoomnummer/protonen 1616 1616

aantal elektronenaantal elektronen 1616 1818

SS22-- is een ion met lading 2is een ion met lading 2-- en bezit en bezit protonen en      elektronenprotonen en      elektronen1616 1818


