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Boyle-apparaat 
 
Dit apparaat bestaat uit een kunststof cilinder met schaalverdeling, waarin een zuiger kan bewegen door middel van een 
as met schroefdraad. De maximale druk die opgebouwd kan worden is 30 N/cm²  
(3x105 Pa). Met dit apparaat kan het verband tussen volume en druk bij constante temperatuur worden aangetoond. 
Geschikt voor metingen boven en onder de atmosferische druk. 
 
 
Technische gegevens: 
 
Lengte : 300 mm 
Diameter cilinder : 40 mm (inwendig) 
Zuiger : diameter 40 mm x 30 mm; voorzien van 2 O-ringen 
Manometer : van -10 tot 30 N/cm² 
 

 
 

 
 
 

 
Wet van Boyle 
 
Er zijn diverse manieren om de wet van Boyle te toetsen. De meeste toestellen maken gebruik van een kwikkolom. 
Aangezien kwik de laatste tijd (terecht) op alle manieren in de school gemeden wordt, heeft Eurofysica een apparaat op 
de markt gebracht, dat zonder kwik werkt. Bovendien heeft het apparaat nog enkele voordelen, zoals duidelijke 
afleesbaarheid.  
 
De proef is vanuit het hele lokaal waarneembaar en kan daardoor goed klassikaal worden uitgevoerd. Het resultaat is ook 
direct waar te nemen, zodat ingewikkelde omrekeningen niet nodig zijn. 
 
Het Boyle-apparaat bestaat in principe uit een cilinder met daarin een zuiger. Het uiteinde van de cilinder is aangesloten 
op een manometer. De zuiger kan lekvrij bewogen worden door middel van twee O-ringen. Door de zuiger door middel 
van een spindel te verplaatsen, wordt het volume en de druk veranderd. 

Handleiding 
Boyle-apparaat 
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Het volume van een cilinder wordt berekend uit: oppervlakte grondvlak x hoogte (lengte). Omdat de oppervlakte van het 
grondvlak steeds hetzelfde blijft, kan de volumeverandering ook worden afgelezen in lengteverandering. Deze 
lengteschaal is op de cilinder aangebracht. Om het volume van het verbindingsbuisje met de manometer, en de afstand 
"begin zuiger" tot de linkse O-ring te compenseren, begint de schaalverdeling niet op O maar iets verder. 
 
Bij het aflezen van het volume dient men de linkerzijde van de linkse O-ring als meetpunt te nemen. Het is niet mogelijk 
de zuiger tot het eind van de cilinder te draaien. Hierdoor wordt voorkomen dat een extreem hoge druk wordt opgebouwd 
en bovendien is ook het uitgangspunt voor de toetsing van de Wet van Boyle "een bepaalde hoeveelheid gas". 
 
Bij de manometer bevindt zich een ontluchtingskraan. Het is aan te bevelen, deze voor de aanvang van elke proef te 
openen. Als uitgangspositie wordt dan de atmosferische druk genomen. Dat is de reden waarom de manometer reeds op 
'1' (x10 N/cm² of x 105 Pa) staat. 
 
De overdruk c.q. de onderdruk wordt nu direct afleesbaar. Hoewel de apparaten uitgebreid op overbelasting zijn uitgetest, 
is het aan te bevelen de druk niet boven de 30N/cm²  op te voeren. Zoals u op verderop in deze handleiding kunt zien zijn 
de meetresultaten dan nóg bijzonder goed en voldoende om de Wet van Boyle te toetsen. 
 
Tenslotte enkele opmerkingen. Als extra beveiliging is rondom de cilinder een transparant scherm aangebracht. Dit geeft 
geen optische vertekening en beïnvloedt de waarnemingen niet. Het kan voorkomen dat de O-ringen van de zuiger 
enigszins vast komen te zitten aan de cilinder. Ondanks toepassing van hoogwaardige smeermiddelen is dit haast 
onvermijdelijk, omdat dit apparaat ook een bepaalde tijd niet gebruikt zal worden. 
Mochten de ringen vastzitten, dan raden wij u aan de ontluchtingskraan te openen en de zuiger naar een kleiner  volume 
te draaien (richting wijzers van de klok). 
 
Tijdens een vooronderzoek op diverse scholen is gebleken, dat wij met dit apparaat een reeds lang bestaande wens op 
dit gebied waar hebben kunnen maken. Wij hopen dan ook dat we met deze uitvoering een 'milieuvriendelijke' bijdrage 
hebben kunnen leveren. 
 
 
Uitvoering van de proef 
 
- Draai de ontluchtingskraan open en schroef de zuiger naar 25.  
- De wijzer van de manometer staat op 1 (x10 N/cm²). 
- Draai de ontluchtingskraan dicht.  
- Noteer de beginstand van het volume (V=25) en die van de druk (p=10). 
- Schroef de zuiger naar 24, noteer het volume en de druk.  
 
De verkregen meetgegevens geven een goed beeld van de constantheid van p x V. Tijdens het begin van de 
waarnemingen is de afwijking groter. Dit is een afleesfout van de manometer. Ondanks dit is de nauwkeurigheid rond de 
3%. Ook de grafische voorstelling maakt een en ander duidelijk. Bij een kleiner beginvolume is de nauwkeurigheid 
eveneens groot. Als voorbeeld is genomen een beginvolume van 7 en een druk van 10 N/cm². Ook voor drukken beneden 
de atmosferische druk is met dit apparaat de Wet van Boyle goed te toetsen. Daarbij moet wel opgemerkt worden, dat de 
nauwkeurigheid minder groot is dan die boven de atmosferische druk. In grafiek uitgezet (zie pag. 3) geeft dit ook weer 
duidelijk de hyperbolische vorm van het verloop weer. 
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Boven 10 N/cm2 Onder 10 N/cm2 

  
V p p x V V p p x V 
25 10,0 250,0 7 10 70,0 
24 10,3 247,2 8 8,9 71,2 
23 10,8 248,4 9 7,9 71,1 
22 11,2 246,4 10 6,9 69,0 
21 12,0 252,0 11 6,1 67,1 
20 12,5 250,0 12 5,5 66,0 
19 13,2 250,8 13 5,1 66,3 
18 14,0 252,0 14 4,6 64,4 
17 15,0 255,0 15 4,5 67,5 
16 16,0 256,0 16 4,1 65,6 
15 17,0 255,0 17 3,5 59,5 
14 18,3 256,2 18 3,3 59,4 
13 19,8 257,4 19 3,1 58,9 
12 21,2 254,4 20 3,0 60,0 
11 23,2 255,2 21 2,9 60,9 
10 25,5 255,0 22 2,7 59,4 
9,0 28,5 256,5 23 2,5 57,5 
8,5 30,0 255,0 24 2,3 55,5 

   25 2,1 52,5 
      

Totaal  4552,5 Totaal  1201,8 
  
  

Gemiddeld 4552,5/18 = 252,9 Gemiddeld 1201,8/19 = 63,25 
  

1% = 2,53 

 

1% = 0,63 
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