2

Uitzetting.

Opgave 2.1

Lengteverandering bij temperatuurverandering.
De ene stof zet sterker uit dan de andere. Deze
materiaaleigenschap wordt aangegeven met de lineaire
uitzettingscoëfficiënt (α).
De lineaire uitzettingscoëfficiënt (α) is de lengteverandering in
meter als je een staaf van 1 meter lengte 1 0C verwarmd.

a
2.1

b

c
d
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Op de site van engineering toolbox kun je de waarde
vinden van de uitzettingscoëfficiënt van roestvrijstaal 304.
http://www.engineeringtoolbox.com/linear-expansion-coefficientsd_95.html )
Bereken de lengteverandering van een strook RVS van 60
cm lengte die wordt verhit van 20,0 0C tot 300 0C.
Een ronde stalen band van RVS 304 heeft een diameter van
60 cm. Bereken de lengteverandering van de band bij deze
temperatuurstijging.
Bereken de lengteverandering van de diameter.
Bereken de vermenigvuldigingsfactor voor omtrek en
diameter.

a

α (RVS) = 17,3·10-6 m/m·K= 17,3·10-3 mm/m·K
L  0,6  17,3 ·10-3× 280 = 2,91 mm

b

ΔL (omtrek) = α· L(0)·ΔT
ΔL (omtrek)= 17,3·10-3× (π ×0,6 ) × 280 = 9,1 mm

c

ΔL (diameter) = α· L(0)·ΔT
ΔL (diameter)= 17,3·10-3× (0,6 ) × 280 = 2,9 mm
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d
Opgave 2.2

vermenigvuldigingsfactor = 17,3·10-3 × 280 = 4,84 mm/m

Werking van een bimetaal.
Twee metalen stroken zijn tegen elkaar gelijmd. De rechterstrook
heeft een grotere uitzettingscoëfficiënt.
Bij de middelste stand hoort een temperatuur van 20 0C.
Bij welk van de drie situaties is de temperatuur het hoogst?

De temperatuur in de linker situatie is het hoogst omdat de
rechterstrook meer uitzet bij temperatuurstijging.
Opgave 2.3

Uitzetting van het oppervlak
Als de lengte en de breedte beide met een factor 0,1 toenemen
dan zal de oppervlakte met 0,2 toenemen.
De toename van de oppervlakte : ΔA=l·Δb + b∙Δl
a
b
c
d

Teken de stukjes l·Δb en b·Δl in de tekening hierboven.
Kies l=20 en b=10 en bereken de toename van het
oppervlak met de bovenstaande formule.
De bovenstaande formule is niet helemaal juist. Geef in de
tekening aan welk stukje er verwaarloosd is.
Bereken de oppervlaktevergroting door de oppervlakte te
vermenigvuldigen met de factor 0,2. Conclusie?

a
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b
c
d

Opgave 2.4

ΔA=l·Δb + b·Δl → ΔA=20×1 + 10×2 = 40
Het rechthoekje Δl·Δb .
ΔA= 0,2 × l·b = 0,2× 200 = 40 , klopt met vorige
berekening.

Uitzetting van het volume.
Als de lengte en de breedte en de hoogte allemaal met een factor
0,1 toenemen dan zal de inhoud met 0,3 toenemen.
De toename van het volume : ΔV=l∙b∙Δh + h∙b∙Δl +l∙h∙ Δh
a
b
c
d
e

f
g

Teken de stukjes l·b·Δh en h∙b∙Δl en l∙h∙Δh in de tekening
hierboven.
Kies l=10 , b=10 en h=10 en bereken de toename van het
volume met de bovenstaande formule.
De bovenstaande formule is niet helemaal juist. Geef in de
tekening aan welk stukje er verwaarloosd is.
Bereken de volumevergroting door het volume te
vermenigvuldigen met de factor 0,3. Conclusie?
Bereken de volumetoename van een aluminium blokje van
50,0 x 100,0 x 150,0 mm in mm3 bij een
temperatuurstijging van 100 0C. Geef het antwoord in de
juiste nauwkeurigheid.
Bereken de toename in %.
Bereken de toename in mm3 en in % als de
temperatuurtoename 200 0C is.

a
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b

ΔV=l·b·Δh + h·b·Δl +l·h· Δh →
ΔV=10·10·1 + 10∙10∙1 +10∙10∙1 = 300

c

Verwaarloosd is l·Δb·Δh + b·Δh·Δl +h·Δb· Δl
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d
e

ΔV=0,3 × 10·10·10 = 300

V    V0  T  V  (3  22,2  10 6 )  7,5  10 5  100
 V  4995 mm 3  5,00 cm 3

f
g
Opgave 2.5

4995
 100%  0,667%
7,5  10 5
Als ΔT = 200 0C dan ΔV = 2× zo groot

ΔV=

De lineaire-, oppervlakte- en volume uitzettingscoëfficiënt.
Messing heeft een lineaire uitzettingscoëfficiënt van 17∙10-6
m/(m·K)
a
Welke waarde heeft α als de eenheid mm/(m∙0C) is?
b
Bereken de oppervlakte-uitzettingscoëfficiënt β van
messing en geef hierbij de juiste eenheid.
c
Bereken de volume-uitzettingscoëfficiënt γ van messing.
d
De ribben van een kubusje van messing (100x100x100 mm)
worden door verhitting 0,10 mm langer. Bereken op een
snelle manier de oppervlakte-vergroting van de zijden en de
volumevergroting.

Opgave 2.6

a

α = 17∙10-6 m/(m·K) = 17·10-3 mm/(m∙0C)

b

 = 2 × 17·10-6 = 34·10-6 m2/(m2·K)

c

 = 3 × 17·10-6 = 51·10-6 m3/(m3·K)

d

ΔA = 2 ×100 × 0,1 = 20 mm2
ΔV = (104 × 0,1)×3 = 3 ·103 mm3 = 3 cm3

Uitzetting van gassen en vloeistoffen.
Bij gassen en vloeistoffen is de volume-uitzettingscoëfficiënt γ
niet gelijk aan 3 α, maar op te zoeken in een tabel.
Een glazen kolf heeft een volume van 500 ml en is tot aan de rand
gevuld met water. Voor het pyrex-glas geldt α = 4·10-6 1/K .
a
Zal het water overlopen?
Is de volumetoename van het glas groter dan die van water?
Geef verklaring.
b
Bereken de volumetoename van 1,000 liter water als deze
verwarmd wordt van 4,0 tot 100 0C.
c
Bij 4,0 0C weegt 1,000 liter water 1,000 kg.
Bereken de dichtheid bij 4,0 0C.
Bereken de dichtheid bij 100 0C
d
Hoeveel zet alcohol meer uit dan water?
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e

f

g

h

a

Zoek op internet naar een toepassing van uitzetting bij
verwarming.Internet: ( thermal expansion/afbeeldingen)
Maak hiervan een word-document.
In een leiding van een centrale verwarming is een
expansievat opgenomen. (expansievat/afbeeldingen)
Zoek een afbeelding op internet en maak hiervan een
beschrijving.
Voor gassen geldt dat het volume iedere graad
temperatuurstijging met een factor 1/273 toeneemt of bij
afkoeling met een factor 1/273 afneemt.
Een cilinder is gevuld met lucht en is afgesloten met een
wrijvingsloze zuiger.
Bereken de volumeafname als de temperatuur daalt van
273 K tot 0 K . Wat is hier bijzonder aan?
In de praktijk zal lucht bij -197 0C vloeibaar zijn. Bereken
deze temperatuur in K.
Zoek op internet naar eigenschappen van vloeibare lucht.
Internet: (liquid air/afbeeldingen)
Welk gas kun je wel tot bijna het absolute nulpunt
afkoelen?
Wat is er aan de hand bij het absolute nulpunt?
Internet : ( absolute zero/afbeeldingen).

V (glas )  3  V0  T  V (glas )  66,6  10 6  500  T
V ( water)    V0  T  V ( water)  210  10 6  500  T
De volumeverandering van het water is groter dus het water
zal overlopen.

b
c

V    V0  T  V  21  10 5  1000  96  20 mL

d

 (water) = 21·10-5 1/K
 (alcohol) = 109·10-5 1/K

m 1
  1,000 kg/L
V 1
m 1,000
 (100 0 C )  
 0,9804 kg/L
V 1,020

 (4 0 C ) 

Alcohol zet 109/21 = 5,2× meer uit dan water
e
f
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g

h
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1
 V0  273  V 0
273
Het volume is afgenomen tot 0 m3.
Theoretisch staan de moleculen stil en nemen geen ruimte
in.
Lucht is vloeibaar bij -196 0C = -196 + 273 = 77 K
V    V0  T  V 
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