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Hieronder wordt uitgelegd wat massadichtheid betekent. 

De massadichtheid, dichtheid of soortelijke massa van een stof is de massa die aanwezig is in een be-

paald volume.  

De massadichtheid is dus bijvoorbeeld de massa van één kubieke meter van een stof. Dit kan je in for-

mulevorm schrijven als                                .  

Hierbij is de internationale eenheid van dichtheid kilogram per kubieke meter,             . 

 

 

 

 

 

Neem bijvoorbeeld de massadichtheid van water. Je hebt vast wel al gezien dat de massa van één  

kubieke decimeter (10 cm op 10 cm op 10 cm) gevuld met water één kilogram is. En je weet dat er  

1 000 kubieke decimeters in één kubieke meter gaan. Dan is het logisch dat de dichtheid van water  

1 000 kg/m³ is.  

Wanneer een voorwerp in een vloeistof gelegd 

wordt, zijn er drie mogelijkheden. Het kan zinken, 

zweven of drijven. 

 Bij zinken is de dichtheid van het voorwerp 

groter dan die van de vloeistof. 

 Bij zweven zijn de dichtheden van de vloei-

stof en van het voorwerp even groot. 

 Bij drijven is de dichtheid van de vloeistof 

groter dan die van het voorwerp.  

 

Dit betekent dus dat zinken, zweven en drijven in een vloeistof niks te maken hebben met de massa van 

een voorwerp, maar wel met de dichtheid. Je kunt hierbij denken aan hout, met een dichtheid kleiner 

dan water. Een boot uit hout zal drijven op water. Het maakt niet uit of de boot dan een massa van 1 kg  

heeft of 1 000 kg. Om dit wat beter uit te leggen worden eerst ‘deeltjes’ besproken.   
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Een molecule is een heel klein deeltje uit een stof. Een 

stof is volledig opgebouwd uit moleculen, maar zelf kan 

je deze deeltjes niet zien omdat ze zo klein zijn. Ze kun-

nen wel dicht, ver of heel ver van elkaar zitten. Dit bepaalt de aggregatietoestand van de stof. Hiermee 

bedoelen we of deze stof in vaste vorm, in vloeibare vorm of in een gasvorm voorkomt.  

Bij een vaste stof zitten de moleculen of deeltjes dicht bij elkaar. De dichtheid zal groot zijn. Dit kan je 

vergelijken met een volle schoendoos knikkers. Bij een vloeistof zitten de deeltjes verder van elkaar. De 

dichtheid zal dan kleiner zijn dan die van een vaste stof, maar groter dan van een gas. Bij een gas zitten 

moleculen zeer ver van elkaar. De dichtheid van die stof zal dan ook zeer klein zijn.  

 

Als de massa verkleint maar het volume even groot blijft, dan wordt de dichtheid kleiner. Als de massa 

groter wordt terwijl het volume hetzelfde blijft, dan wordt de dichtheid groter. Als de massa dus stijgt 

(daalt), stijgt (daalt) de dichtheid ook. Massa en dichtheid noemen we daarom evenredige grootheden.  

 

Stel dat van een stof de massa even groot blijft, maar het volume verkleint, dan wordt de dichtheid groter. 

Als je het volume vergroot terwijl de massa gelijk blijft, wordt de dichtheid kleiner. Als je het volume ver-

kleint (vergroot), vergroot (verkleint) de dichtheid. Daarom zijn volume en dichtheid omgekeerd evenredig. 

 

De massadichtheid wordt beïnvloed door druk en temperatuur. Daarom wordt gebruik gemaakt van 

standaardomstandigheden, dit is dan bij 20 °C en 1 013 hPA. Wat hPA betekent, wordt bij druk uitge-

legd. 

Temperatuur  

Temperatuur kent iedereen. Daarmee wordt bedoeld hoe warm of 

koud iets is. Als het warmer wordt zet een stof uit. Als het kouder 

wordt krimpt een stof. Zo zijn de elektriciteitskabels die je langs de 

weg ziet langer in de zomer dan in de winter. Dit komt omdat een stof 

is opgebouwd uit deeltjes. Als het warmer wordt zullen die deeltjes 

verder uit elkaar gaan. Je krijgt dan eenzelfde massa voor een groter 

volume: de massadichtheid wordt kleiner.  
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Druk  

Met druk wordt bedoeld hoeveel kracht je uitoefent op een vlak. Een voorbeeld hiervan kan zijn hoe 

hard je op een plankje duwt tot het breekt. Als je nu de druk laat toenemen worden die deeltjes dichter 

bij elkaar geduwd. De massa van de deeltjes blijft hetzelfde, maar het volume wordt kleiner. De massa-

dichtheid wordt dus groter. Als je de druk laat dalen gaan de deeltjes verder van elkaar en krijg je een 

lagere massadichtheid.  

Druk zelf wordt bij het volgend puntje uitgelegd. 

Om de massadichtheid van stoffen te vergelijken moet men dus onder dezelfde omstandigheden wer-

ken. 

 

Met druk bedoelt men de kracht die je uitoefent op een bepaald oppervlak. Als je de kracht of het op-

pervlak laat veranderen krijg je dus een andere druk.  

Druk kan worden weergegeven in de formule               . De officiële eenheid van druk is Pascal,        . 

 

 

 

 

 

Als je de kracht verkleint, wordt de druk kleiner; als je de kracht vergroot, wordt de druk groter. Als de 

kracht dus stijgt (daalt), stijgt (daalt) de druk ook. Druk en kracht noemen we in de wetenschappen even-

redige grootheden.  

Als je de oppervlakte verkleint, wordt de druk groter; als je de oppervlakte vergroot, wordt de druk klei-

ner. Als de oppervlakte verkleint (vergroot), vergroot (verkleint) de druk. In de wetenschappen zeggen 

we dan dat oppervlakte en druk omgekeerd evenredig zijn. 

 

Om te verklaren waarom het papier niet nat wordt onder water, moet je weten dat er twee soorten druk 

werken bij het proefje. Die twee drukken zijn de luchtdruk en de druk in water. 
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Luchtdruk  

Luchtdruk is de druk die de lucht uitoefent op het aardoppervlak. Je staat er misschien niet bij stil, maar 

lucht heeft ook een massa, een zeer kleine wel. Met die massa drukt de lucht dan op het aardoppervlak. 

Zo is er een gemiddelde luchtdruk van 101 300 Pa. 

Druk in water  

De totale druk in een vloeistof is gelijk aan de som van de luchtdruk op de vloeistof en de druk veroor-

zaakt door de massa van de vloeistof, hydrostatische druk genoemd. 

Dit kan je schrijven in een formule: 

 

 

 

 

 

In veel gevallen is       de atmosferische druk, 101 300 Pa. Maar wat is de vloeistofdruk dan? De vloei-

stofdruk is afhankelijk van de massadichtheid, de hoogte van de vloeistof en een constante. 

Dit kan dan ook in een formule geschreven worden: 

 

 

 

 

 

 

Nu kan je de laatste twee formules in elkaar passen zodat de totale druk gelijk is aan:  
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Om te verklaren waarom het glas omhoog wil en het papier niet nat wordt, maken we dus gebruik van 

massadichtheid en druk. 

Iedereen heeft al wel eens gezien dat olie op water drijft. Dit komt door de dichtheid van olie en water. 

Olie heeft een kleinere dichtheid dan water. Daardoor kan het drijven op water.  

Dit is bij water en lucht ook zo. Water heeft een dichtheid van 1 000 kg/m³. Lucht zie je niet dus sta je er 

ook niet bij stil, maar lucht heeft een soortelijke massa van 1,293 kg/m³.  

In het glas zit naast het propje ook lucht, en als het glas met zijn opening op het water staat is het propje 

volledig afgesloten van de omgeving. Er kan geen water in het glas om-

dat het glas al gevuld is met lucht en omdat lucht lichter is dan water. 

Doordat de lucht afgesloten zit in het glas, blijft de druk in het glas ook 

gelijk aan de luchtdruk. Als je dan het glas omgekeerd in het water on-

derdompelt, voel je die druk. Die druk zorgt ervoor dat het water niet in 

het glas kan komen en zo blijft het papiertje droog.  

Maar de grootste reden dat je die druk voelt is door het verschil in de 

hydrostatische druk van punt 1 ten opzichte van punt 2. De druk in punt 

1 zal groter zijn dan die in punt 2 omdat de diepte h in punt 1 groter is. 

Dat zorgt voor een opwaartse stuwkracht.  
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