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Bij stap 2, na het roeren, zie je dat de olie zich niet mengt met het water. Wel ontstaan er kleine bolletjes 

olie. Als je enkele minuten wacht, zie je dat er opnieuw twee lagen worden gevormd. Dat wil dus zeggen 

dat olie en water niet mengen. Wel is het zo dat olie zich kan mengen met een andere vet- of oliestruc-

tuur.  

Olie zal bij water de bovenste laag vormen. Dat heeft te maken met de massadichtheid. De massadicht-

heid (dichtheid) van een stof is een waarde die uitdrukt wat de massa is van een bepaald volume van een 

materiaal. Aangezien olie op water drijft, wil dat zeggen dat de massadichtheid van olie kleiner is dan de 

massadichtheid van water. Dus, de moleculen van olie gaan zich niet vermengen met de watermoleculen. 

De massadichtheid van een stof kan je berekenen met behulp van onderstaande formule:  

 waarbij : de massadichtheid uitgedrukt in kg/m³ 

  : de massa van de stof uitgedrukt in kg 

   : het volume uitgedrukt in m³ 

We merken dat olie en water niet mengen.  

Wel verbinden de watermoleculen met andere watermoleculen en de oliemoleculen met andere oliemo-

leculen. Allereerst komt dit grotendeels omdat er een aantrekkingskracht plaatsvindt tussen moleculen 

van dezelfde soort. Dit noemen we cohesiekrachten. Deze krachten zorgen er dus voor dat de molecu-

len goed worden aangetrokken tot elkaar. Bij water speelt, bij de verbinding van watermoleculen, ook 

nog iets anders een grote rol, namelijk de waterstofbruggen. Dat wil zeggen dat twee watermoleculen 

zich heel sterk met elkaar gaan verbinden. Bij water spelen dus zowel cohesiekrachten als water-

stofbruggen een grote rol bij het verbinden van watermoleculen. 

Bij stap 4 merk je dat, wanneer je een koffielepel detergent toevoegt, die met-

een doorheen de olie zakt tot beneden het glas.  

Als je dan goed roert, zie je dat de olie voor een groot deel opgelost wordt. Dat 

komt omdat zeep bestaat uit zeepmoleculen die aan de ene kant ´houden` van 

water en zich aan die zijde gaan binden, maar aan de andere kant niet. Dus gaan 

de zeepmoleculen aan de andere zijde rond de bolletjes olie zitten, zodat deze 

bolletjes kunnen oplossen. Doordat een deel van de zeepmoleculen rond de olie 

zit en je daarna roert, gaan er dus ook een deel van die sterke waterstofbruggen ‘breken’. Daardoor krijg 

je een troebele vloeistof.  

Als je alles correct hebt uitgevoerd, zie je een schuimlaag. 

Die schuimlaag verkrijg je door het roeren. Als je roert, meng je niet enkel een vloeistof met een vloei-

stof, maar ook een gas met een vloeistof. Dit gas is in ons geval lucht. 

Het detergent zorgt er dus voor dat een deel van de olie wordt vastgehouden. Dat is dus ook de reden 

waarom je water én detergent gebruikt voor het afwassen van vettige pannen. 
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