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HOE MAAK JE EEN ELEKTROMAGNEET STERKER?

Voer dit proefje uit in tweetallen.

 D I T  H E B  J E  N O D I G

• een grote spijker;
• een stuk koperdraad;
• een paar batterijen van verschillende sterkte;

 D I T  G A  J E  D O E N

Je gaat zelf een elektromagneet maken en onderzoeken hoe je die sterker kunt maken.

 D E  S TA P P E N

Stap 1: De vraag.
Hoe maak je een elektromagneet sterker?

Stap 2: Zo doe je de proef.

1. Neem een fl ink stuk koperdraad en draai dit ongeveer 100 keer om de spijker. Laat aan beide 
uiteinden van het draad een stuk over. Dit draai je niet om de spijker. Je hebt nu een spoel. Een 
spoel is een spijker met koperdraad eromheen.

2. Schraap aan beide uiteinden wat van de afdeklaag van het koperdraad. Zo wordt de elektriciteit 
beter geleid.

3. Houd de uiteinden van de spoel tegen de +-kant en –-kant van een batterij. Houd de spoel zelf 
bij een kompas. Beweegt de naald van de kompas naar de spoel of juist ervan af? Dan doet je 
magneet het!

4. Doe nu de volgende testjes:
•  Hoeveel paperclips kun je oppakken met je magneet?
•  Gebruik verschillende batterijen (steeds een andere hoeveelheid volt). Hoeveel paperclips kun je 

oppakken?
•  Draai het koperdraad vaker om de spijker, bijvoorbeeld 125 of 150 keer. Hoeveel paperclips kun 

je oppakken.
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NAMEN:                                                

• een doosje paperclips;
• een kompas;
• een mesje of vijl.
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 LES 3  STROOM MET STROOM
Thema 4  Hemel en aarde
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Stap 3: Dit is de uitkomst van de proef.

aantal batterijen hoeveelheid volt aantal keer om de 
spijker

aantal opgetilde 
paperclips

Stap 4: Dit leer je uit de proef.

Dit heb ik geleerd over elektromagneten:

Dit heb ik ook nog geleerd:
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PROEFJE (vervolg)
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PROEFJE (vervolg)
LES 3

Thema 4  Hemel en aarde
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