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In deze les…

De les Mens & Medisch sluit aan bij de sub domeinen 

‘Chemisch rekenen’ (sk), ‘Eigenschappen en modellen’ 

(sk) en ‘Onderzoek en ontwerp’ (sk). Aan de hand van 

literatuurrichtlijnen ontwerpen leerlingen voor een 

opdrachtgever een instant hot pack. Het praktisch 

onderzoek naar de ideale samenstelling en het schet-

sen van het systeem staan centraal. Creativiteit komt 

goed van pas. 
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Hot pack

Stel, je hebt je diploma scheikundige technolo-

gie gehaald en bent nu als productontwikkelaar 

werkzaam bij een bedrijf dat gespecialiseerd is 

in het produceren van hot packs.

Hot packs zijn zakjes met vloeistof die warm worden 

als je een kleine handeling verricht. Er bestaan zowel 

herbruikbare hot packs als hot packs die je maar één 

keer kunt gebruiken: instant hot packs. Een herbruikbare 

hot pack moet je vaak eerst koken om hem nogmaals te 

kunnen activeren. In sommige situaties is dit lastig en 

gebruiken mensen liever een instant hot pack.

In een instant hot pack zitten water en calciumchloride 

van elkaar gescheiden. Als deze bestanddelen door een 

simpele handeling met elkaar in contact komen lost de 

calciumchloride op in het water en komt bij dit proces 

warmte vrij. De hot packs bieden een uitkomst voor 

koude handen in de winter, maar ook vastzittende  

spieren hebben baat bij deze warmtebronnen. 

Het bedrijf waar jij werkt ontwikkelt de hot packs naar de 

wensen van de klant. Je ontvangt de volgende opdracht 

van een atletiekvereniging:

“Binnenkort vindt onze jaarlijkse hardloopwedstrijd 

plaats. Voor de EHBO-post bestellen wij graag 100  

hot packs om bij deelnemers overbelaste spieren te  

behandelen. De packs moeten niet te zwaar zijn en 

weinig ruimte innemen, dus is 100 mL vloeistof wat ons 

betreft prima. Met een simpele handeling moeten ze 

warm worden. Verder is een temperatuur boven de  

50 °C echt te heet en moeten ze de eerste 3 minuten  

wel warmer dan 45°C zijn.”

 Afbeelding 1: Herbruikbare hot packs

Door het metalen plaatje te klikken start een reactie waarbij warmte 

vrijkomt. Deze hot packs zijn weer te hergebruiken door ze een aantal 

minuten in kokend water te leggen.

 Afbeelding 2: Instant hot packs

Wanneer de stoffen in het zakje bij elkaar komen vindt een proces 

plaats waarbij warmte vrijkomt. Dit proces kan maar één keer plaats-

vinden en de hot pack is dus niet te hergebruiken.

Richtlijn uit de literatuur: je bereikt een temperatuur van ongeveer 55°C als je 500 g calciumchloride oplost in  

1 liter water. Goed roeren is noodzakelijk.


