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Warmtetransport.

Opgave 3.1

De verschillende vormen van warmtetransport.

A

B
a

b

c
d

e

f

a
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C

Hierboven zijn de drie manieren van warmtetransport
afgebeeld.
Welke soort hoort bij welk figuur en beschrijf wat er gebeurt.
Bij afbeelding A is de temperatuur links hoog en rechts laag. Je
kunt de metalen strook aan de linkerkant vast pakken.
Geef hier een verklaring voor.
Internet : (heat conduction/afbeeldingen)
Welke deeltjes spelen een rol bij de geleiding in een metaal?
Bij afbeelding B stijgt de vloeistof in het midden en daalt aan de
buitenkant. Waarom is dat?
Internet : (heat convection/afbeeldingen)
Bij afbeelding C stijgt de temperatuur bij het zwarte vlak meer
dan bij het witte vlak. Waarom is dat?
Internet:(heat radiation/afbeeldingen)
Warmtestraling is niet zichtbaar, althans niet met het menselijk
oog. Met welk instrument is warmtestraling wel zichtbaar?
Hoe wordt warmtestraling ook wel genoemd?

A : Er is sprake van conductie of geleiding. Aan de linkerkant
krijgen de vrije elektronen in het metaal door verwarming een
grotere snelheid en geven deze grotere snelheid via botsing door
aan andere elektronen.
B : Er is sprake van convectie of stroming. Warm water stijgt op
en koud water zakt en het warme water neemt de warmte mee.
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b

c
d

e

f

Opgave 3.2

C : Er is sprake van radiatie of straling. De warmtestraling van
de lamp wordt geabsorbeerd door een met water gevulde
cilinder. Een mat zwarte cilinder absorbeert veel beter.
Aan de linkerkant krijgen de elektronen door verhitting een
grotere snelheid. Aan de rechterkant worden de elektronen
afgeremd door afkoeling.
In een metaal kunnen de buitenste elektronen van de atomen
door het metaal bewegen. Men noemt dit geleidingselektronen.
De vloeistof wordt verhit, zet daardoor uit en stijgt op . Op de
plaats van de opgewarmde warme vloeistof komt kouder water
dat van boven komt.
Een matzwart voorwerp absorbeert meer straling dan een
glanzend voorwerp. Bij een ruw of grof oppervlak bestaat
eigenlijk uit poriën, waardoor het licht vaker wordt weerkaatst
alvorens het weer teruggekaatst wordt.
Warmtestraling of infraroodstraling heeft een golflengte die
groter is dan die van zichtbaar licht. Je kunt de straling niet zien
als kleur maar je voelt hem als warmte. Met een infraroodkijker
kun je warmtestraling zien.

Meestal komen de drie manieren van warmtetransport tegelijk
voor.
In onderstaande tekening spelen de verschillende vormen van
warmtetransport een rol.
In onderstaande tekening spelen de verschillende vormen van
warmtetransport een rol.
a
In de tekening zijn een aantal letters (A t/m F) te zien.
Welke vorm van warmtetransport hoort bij welke letter?
b
Waar zal vooral warmtestraling optreden?
c
Waar zal vooral warmtegeleiding optreden?
d
Waar zal vooral warmtestroming optreden?

35

Uitwerkingen warmtetransport

©Vervoort Boeken

Opgave 3.3

a

A : convectie via warme opstijgende lucht.
B : radiatie door warme radiator en
conductie door wand van de radiator.
C : convectie door rond gepompte water.
D : conductie door stalen bodem boven de brander.
E : convectie via rookgassen
F : conductie door buitenmuur

b
c
d

Warmtestraling treedt vooral op bij de radiatoren.
Warmtestroming treedt vooral op in de verwarmingsleidingen.
Warmtegeleiding treedt vooral op waar de warmte door een
wand moet, zoals in de gasketel waar het water verwarmd wordt
of bij de radiatorwand.

Rekenen aan warmtegeleiding.

In een eenvoudige ruimte staat een straalkachel (P = 2000 W).
De kachel verwarmd de lucht tot 25 0C en vervolgens blijft de
temperatuur constant. Buiten is het 5,0 0C. Alleen de rechterwand laat
warmte door, alle andere wanden zijn erg goed geїsoleerd.
a
Hoeveel warmte levert de kachel per seconde?
b
Waar blijft de warmte van de kachel als de temperatuur niet
meer oploopt?
c
Als het buiten 0 0C wordt ,wordt het binnen 20 0C .
Wat blijft er dan constant?
d
De kachel heeft een instelbaar vermogen. Als je het vermogen
op 1000 W in stelt neemt de temperatuur af tot 10 0C bij een
buitentemperatuur van 0 0C.
Hoe groot zal de temperatuur binnen zijn bij een
kachelvermogen van 1000 W en een buitentemperatuur van
5 0C?
e
Hoe groot zal de temperatuur binnen zijn bij een
kachelvermogen van 500 W en een buitentemperatuur van 5 0C?
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g
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b
c
d
e

Teken een grafiek waarin het temperatuurverschil tussen binnen
en buiten (ΔT) is uitgezet tegen het kachelvermogen (P). ( zet P
horizontaal uit )
Waarom wordt de binnentemperatuur 5 0C als de kachel uit
staat?
Bij een temperatuurverschil van 10 0C is er een warmtestroom
van 1000 W. Waarom noemt men dit warmtestroom (Øw)?
Welke vorm van warmtetransport treedt op bij de rechterwand?
De kachel levert per seconde 2000 J aan warmte.
De warmte van de kachel gaat door de rechterwand naar buiten.
Het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten blijft
constant.
Bij een vermogen van 1000 W en een buitentemperatuur van
5 0C zal de binnentemperatuur 15 0C worden.
Bij een vermogen van 500 W en een buitentemperatuur van
5 0C zal de binnentemperatuur 10 0C worden.

f

g
h
i
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De temperatuur wordt 5 0C omdat de buitentemperatuur 5 0C
bedraagt.
Warmtestroom geeft aan dat er sprake is van een stroming van
warmte.
De warmte wordt door middel van geleiding doorgegeven door
de rechterwand.
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Opgave 3.4

Het begrip warmteweerstand.
Uit de vorige opgave bleek dat er bij een temperatuurverschil
(ΔT )van 10 0C een warmtestroom (Øw) is van 1000 J/s.
Er geldt dat: ΔT = 0,01∙ Øw
a
Bereken ΔT bij een warmtestroom van 2000 J/s.
Het getal 0,01 noemt men de warmteweerstand (Rw) van de
rechterwand.
b
c
d
e
f

a
b
c
d

Bereken de warmtestroom als de warmteweerstand 2x zo groot
is.
Welke eenheid heeft de warmteweerstand?
Welke eenheid zal λ hebben?
Bereken de warmteweerstand van een glazen raam met een
oppervlak van 2 m2 en een dikte van 3 mm.
Bereken de hoeveelheid warmte die per seconde door dit raam
gaat bij een temperatuurverschil van 20 0C.
ΔT = 0,01∙ Øw → ΔT = 0,01∙ 2000 = 20 0C
T
10
ΔT = 0,02∙ Øw →  w 

 500 W
0,02 0,02
warmteweerstand Rw : eenheid 0C/W of K/W

Rw 

d
d
 
A
Rw  A

m
W
 0
2
Cm
Cm
W
d
0,003
Rw 
 Rw 
 1,4  10 3 W/0C
A
1,05  2
http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html
eenheid  :

e

f
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T
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 w 
 14  10 3 W
3
Rw
1,4  10
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Opgave 3.5

De analogie van warmtestroming en vloeistofstroming.

Een kraan wordt opengezet en het water stroomt in het bovenste vat en
vandaar door een leiding naar een lager gelegen vat. De zwaartekracht
zorgt ervoor dat het water naar een lager niveau stroomt.
Bij een bepaalde hoogte in het bovenste vat neemt het hoogteverschil
Δ h niet meer toe en stroomt alle door de kraan toegevoerde water uit
het bovenste en onderste vat.
Hoe groter het hoogteverschil hoe groter het vloeistofdebiet (ØV in ml
per sec).
Hoe langer de leiding hoe groter de stromingsweerstand.
a
Welke grootheden bij de warmtegeleiding zijn analoog met Δh
en ØV bij de vloeistofstroming.
b
Als de leiding aan de binnenkant ruwer is en de vloeistof
stroperiger (viscositeit groter) zal de factor f toenemen.
Beschrijf het verschil tussen de factor λ bij warmtegeleiding en
de factor f bij vloeistofstroming.
c
De manier waarop de warmte wordt getransporteerd is duidelijk
anders dan waarop de vloeistof wordt getransporteerd. Leg uit.
d
Welke grootheden bij de warmteweerstand zijn analoog met l
en A bij vloeistofstroming.
e
Bij het open zetten van de toevoerkraan neemt de hoogte in de
bovenste bak toe totdat hij bij een bepaald vloeistofdebiet
constant blijft.
Waarom is dat zo?
Beschrijf een vergelijkbaar proces bij het aanzetten van de
kachel.
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Wat zal er gebeuren als de kraan een beetje dicht gedraaid wordt
en wat is de analogie bij de warmtegeleiding.
Wat zal er gebeuren als de leiding langer gemaakt wordt en de
toevoer van het water hetzelfde blijft? Wat gebeurt er met Δh?
Beschrijf de analogie bij de warmtestroom. Wat gebeurt er met
de leiding?
Wat zal er gebeuren als de leiding even lang blijft maar een
grotere binnendiameter krijgt en de watertoevoer hetzelfde
blijft?
De leiding wordt een beetje dichtgeknepen. Wat gebeurt er met
het hoogteverschil? Wat moet je bij het warmtegeleiding doen
om hetzelfde effect te krijgen?
De leiding wordt een beetje dichtgeknepen en de kranen wordt
zo ingesteld dat het hoogteverschil hetzelfde blijft. Wat gebeurt
er met het waterdebiet? Wat moet je bij het warmtegeleiding
doen om hetzelfde effect te krijgen?
Bij warmtestroom door geleiding is de warmtestroom Øw
evenredig met het temperatuurverschil over de wand (ΔT).
Is dat bij de vloeistofstroom ook zo voor Δh?
In plaats van hoogteverschil kun je de vloeistof ook op een
andere manier door de leiding transporteren.
Op welke praktische wijze zou dat kunnen?
Er is dan niet meer sprake van Δh maar van Δp ,de druk van de
pomp.
ΔT is analoog aan Δh
Øw is analoog aan Øv
Als λ groter is zal de warmte beter doorgegeven worden en zal
bij hetzelfde temperatuurverschil de warmtestroom groter zijn.
Als f groter is zal de weerstand van de leiding toenemen en zal
er bij hetzelfde hoogteverschil minder water per seconde door de
leiding stromen.
De vloeistof stroomt door de leiding. De bewegingsenergie van
het water wordt door het water meegenomen.
Bij warmtetransport door geleiding wordt de warmte
doorgegeven door de botsende elektronen, atomen of moleculen.
d (dikte wand)is analoog aan l (lengte leiding).
A (oppervlakte wand) is analoog aan A (doorsnede leiding).
Bij het openzetten van de toevoerkraan neemt de hoogte in het
bovenste vat toe en zal er meer water per seconde door de
leiding gaan stromen. Bij een bepaalde hoogte zal de
hoeveelheid die door de leiding stroomt even groot zijn dan de
hoeveelheid die in de bovenste bak stroomt. Het is evident dat
de hoeveelheid die door de leiding stroomt nooit groter kan zijn
dan de hoeveelheid die in dezelfde tijd in de bak stroomt.
Bij het aanzetten van de kachel is de hoeveelheid toegevoerde
warmte groter dan de warmte die verloren gaat door de wand.
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Het temperatuurverschil tussen binnen en buiten neemt toe
totdat alle warmte die de kachel levert door de wand naar buiten
gaat. Het verwarmen van een huis is net zo iets als water naar de
zee dragen.
Als de kraan een beetje dicht gedraaid wordt neemt de
toegevoerde hoeveelheid per seconde af en zal even minder zijn
dan de afgevoerde hoeveelheid door de leiding. De hoogte zal
afnemen totdat beide vloeistofstromen weer even groot zijn.
Als je kachel wat minder warmte laat geven, zal de toegevoerde
warmtestroom even wat hoger zijn dan de afgevoerde
warmtestroom. De temperatuur in de ruimte daalt totdat ze weer
aan elkaar gelijk zijn.
Als de leiding langer wordt is er meer weerstand en zal in eerste
instantie de vloeistofstroom verminderen. De toegevoerde
waterstroom is dan groter en de hoogte zal toenemen. Daardoor
zal ook de waterstroom door de leiding toenemen totdat bij een
grotere hoogte toe- en afvoer weer even groot zijn.
Als je de wand dikker maakt zal de warmtestroom naar buiten
minder worden en zal de toegevoerde warmtestroom even groter
zijn dan de afgevoerde. De binnentemperatuur zal toenemen,
waardoor de warmtestroom door de wand toeneemt totdat
toegevoerde en afgevoerde warmtestroom weer gelijk zijn.
Als de binnendiameter van de leiding groter wordt, zal het
waterdebiet door de leiding toenemen. De toegevoerde
waterstroom zal even minder zijn dan de afgevoerde. De hoogte
zal afnemen en daardoor de afgevoerde hoeveelheid per seconde
totdat beide waterstromen weer gelijk zijn.
Als de leiding een beetje dichtgeknepen wordt neemt de
weerstand toe en zal het waterdebiet minder worden. De hoogte
in het bovenste vat zal toenemen totdat toe en afvoerstroom
weer hetzelfde zijn.
Bij de warmtestroom kun je hetzelfde bereiken door een deel
van de wand te isoleren. De warmteweerstand neemt dan toe. De
toegevoerde warmtestroom is dan groter dan de afgevoerde.
De binnentemperatuur neemt toe totdat beide warmtestromen
weer hetzelfde zijn.
Door het dichtknijpen neemt het waterdebiet af en de hoogte
neemt toe. Je gaat nu het toevoerdebiet verkleinen totdat het
water op de vorige hoogte een constante hoogte heeft.
Bij de warmtestroming heb je hetzelfde effect als je beter gaat
isoleren en de kachel wat minder warmte laat leveren.
Als Δh 2× zo groot wordt zal de bewegingsenergie van water
2× zo groot worden. Dat betekent dat v2 dan 2× zo groot wordt
ofwel v 2  zo groot.
In plaats van een hoogteverschil kun je bij water ook gebruik
maken van een pomp.
De kachel is eigenlijk ook een soort pomp.
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Opgave 3.6

Het afkoelproces door geleiding.
Een glas is gevuld met hete koffie. De warmte van de koffie gaat door
het glas naar buiten. Ook de lucht aan de buitenkant van het bekerglas
speelt een rol bij het doorgeven van warmte. Als deze lucht door een
ventilator langs het bekerglas geblazen wordt zal de warmte sneller
afgevoerd worden.
a
Waarom zal het afkoelen van 90 tot 80 0C veel sneller gaan dan
van 40 tot 30 0C? Het gaat toch om hetzelfde temperatuurverschil?
b
Het afkoelen kan voorkomen worden door de koffie in een
thermoskan te doen.
Welke grootheid heb je dan sterk veranderd ?
Waarom is de warmtestroom dan zo klein?
c
Een thermoskan heeft een dubbele wand met daartussen
vacuüm. Waarom is de warmtegeleiding dan zo slecht?
d
Bij een wijnkoeler maakt men wel gebruik van een
dubbelwandige plastic bak. Tussen de twee wanden zit gewoon
lucht. Waarom is hier de geleiding toch slecht?
a

b

c
d

Opgave 3.7

De warmtestroom hangt af van het temperatuurverschil tussen
binnen en buiten. Als de buitentemperatuur 20 0C bedraagt is het
temperatuurverschil bij 90 0C 3,5× zo groot als bij 40 0C.
De warmtestroom is op dat moment dus ook 3,5× zo groot.
Bij hogere temperatuur zal de lucht aan de buitenkant warmer
zijn en opstijgen. Hierdoor zal het effect nog iets groter zijn.
Een thermoskan heeft een dubbele glazen wand, met daartussen
een vacuüm. De warmteweerstand is hoog en de warmtestroom
daardoor laag.
Als er geen moleculen zijn kan er geen warmte door geleiding of
stroming worden getransporteerd.
Lucht is een slechte warmtegeleider omdat de warmte
doorgegeven moet worden door de botsende luchtmoleculen.
Deze leggen bij normale omstandigheden tussen 2 botsingen een
afstand van 300× hun eigen diameter af.

De overallcoëfficiënt k .
In de praktijk wordt de warmteweerstand niet alleen bepaald door de
wand maar ook door de grenslagen van vloeistof en of gas.
Een enkel glazen raam heeft zowel aan de binnenkant als aan de
buitenkant een grenslaag van lucht die een belangrijke bijdrage levert
aan de warmteweerstand.
In plaats van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ gebruikt men de
constante k of soms u ,de zogenaamde overallcoëfficiënt of
warmtedoorgangscoëfficiënt.
W
Standaard dubbelglas heeft een k-waarde van 3,0 2 0
m  C
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Per vierkante meter dubbelglas gaat er bij een temperatuurverschil van
1 graad Celsius 3 W (3 joule per seconde) aan warmte door het raam.
a
Als het goed is heb je bij de reflectievraag hiervoor de volgende
formule bedacht:
Øw = k∙A∙ΔT
Eerder hebben we ook een formule gebruikt met de
T
warmteweerstand Rw namelijk  w 
.
Rw
1
In plaats van
kun je dus ook schrijven …………
Rw
...............
In plaats van Rw kun je dus ook schrijven
..............
b
c
d
e
f
g
h

a
b
c
d

e
f

g
h
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Bereken de warmtestroom door een raam van 6,0 m2 bij een
temperatuurverschil van 20 0C. Het glas is standaard dubbelglas.
Bereken de hoeveelheid warmte die in 12 uur verloren gaat in
joule en in kWh.
Hoeveel liter gas (lox = 4,0 ·104 kJ/kg en ρ = 0,70 kg/L) moet
hiervoor verstookt worden?
W
Bereken de warmtestroom bij enkelglas ( k = 6,0 2 0 ).
m  C
Bereken hoeveel meer liter gas er per 12 uur gebruikt wordt? En
hoeveel euro?
Bereken de warmteweerstand van dit raam.
In de bouwwereld gebruikt men ook de constante R , voor de
weerstand per vierkante meter. Bereken de R-waarde van dit
raam.
1
1
 k  A  Rw 
Rw
kA
Øw = k∙A∙ΔT→ Øw = 3 × 6 × 20 = 360 W

Q = Øw·t = 360 × 12 × 3600 = 1,55·107 J = 4,3 kWh
Q
1,55  10 7
m
 0,386 kg gas
Q = m·lox → m 
l ox
4  10 7
m
0,386
V  V 
 0,553 m 3  553 L

0,70
Øw = k∙A∙ΔT→ Øw = 6 × 6 × 20 = 720 W
Het gasverbruik is 2× zo groot. Dus het gasverbruik door dat
raam is 2× zo groot.
Gas kost Є 0,50 per m3 .
Met de zoekterm “prijs gas” kun je op internet de gasprijs
vinden.
1
1
Rw 
 Rw 
 2,8  10 2 0 C/W
kA
66
1
1
R
R
 16,7  10 2 0 C/W voor 1 m2
kA
6 1
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Opgave 3.8

Rekenen aan geїsoleerd glas.
advertentie.
DUBBELE SUPERISOLERENDE BEGLAZING
Bij Finicasa is de super-isolerende beglazing 4/15/4 of 4/15/5 met een k-waarde van 1.1
reeds een standaardbeglazing geworden, die voldoet aan de nieuwe EPB normen. Typisch
aan dit super-isolerend glas is zijn uitstekende kleurneutraliteit en hoge
lichtdoorlaatbaarheid. Door zijn keramiekachtige beschermlaag zal uw energieverbruik sterk
dalen. Vervanging van oude ramen met enkel glas door nieuwe ramen met dit k-waarde
3
1.1 glas in een gemiddelde woning levert maar liefst een besparing op van bijna 500 m
aardgas of 500 liter stookolie per jaar.

a
b

c

d

a
b
c

d

Opgave 3.9

In deze advertentie wordt gesproken over een besparing.Welke
factor is de k-waarde bij dit bijzondere glas kleiner.
Als alle omstandigheden hetzelfde zijn kun je ook meteen
zeggen met welke factor het energiegebruik minder zal zijn als
je alleen kijkt naar het glas.
Waarom is de k-waarde bij enkel-glas afhankelijker van de
weersomstandigheden dan die van het soort glas uit deze
advertentie.
Waarom is het sluiten van de gordijnen bij enkel-glas van veel
groter belang dan bij dubbelglas?
De k-waarde is ongeveer 6/1,1 = 5,5× kleiner
Het energieverbruik zal dan 5,5× kleiner zijn.
Bij enkelglas zal de weerstand voor een groot deel gevormd
worden door de luchtlaag aan de binnen- en buitenkant van het
raam. Deze luchtlaag is aan de buitenkant sterk veranderlijk
door wind en temperatuur.
Het sluiten van gordijnen zorgt ervoor dat tussen raam en
gordijn een stilstaande luchtlaag ontstaat. Stilstaande lucht is een
goede isolator.
Bij dubbelglas is de warmteweerstand van het glas al erg hoog
en het effect van de gordijnen daardoor veel minder.

Warmtetransport door convectie of stroming bij een centrale
verwarming.
Bij convectie wordt de warmte meegenomen met het stromende
medium. Water dat door de leiding van de centrale verwarming
stroomt is hier een voorbeeld van.
Als een leiding zeer goed geїsoleerd is komt alle warmte aan op de
plek van bestemming.
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Het water wordt met een debiet van 0,2 m3/h rondgepompt.
De temperatuur van het water dat terugkomt is 20 0C gezakt.
a
Bereken de afgestane warmte per uur.
b
Bereken het verwarmingsvermogen.
Welke capaciteit (vermogen) moet een CV-ketel hebben?
Hieronder staat een vereenvoudigde berekeningsmethode voor het
nominale vermogen:
Woninginhoud in m³ x 80 Watt per m³ (bv woning 275 m³ => 22 .000 Watt
(22 kW))
Correctiefactoren : + 20 % voor hoekwoningen
: - 10 % voor woning uitgevoerd met dubbelglas
: - 10 % voor woningen uitgevoerd met spouwisolatie
: - 10 % wanneer uw woning tussen 2 woonlagen gebouwd is
Indien je een nauwkeuriger berekening wenst, ga dan het vermogen per
ruimte na d.m.v. de onderstaande link :
http://www.atho.nl/ketelselectie.htm

c
d

e
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Wat betekent nominaal vermogen?
Bereken de capaciteit van een ketel die een huis moet
verwarmen met een inhoud van 500 m3. Het huis heeft
dubbelglas en heeft spouwisolatie en is de helft van twee onder
een kap.
Hieronder is de afbeelding te zien van een hoogrendements-ketel
(HR-ketel). Deze heeft een rendement van 96%.
Wat is het belangrijke verschil met een gewone ketel?
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Wat betekent een rendement van 96%?

a

Q = m·c·ΔT →Q = 200 × 4180 × 20 = 1,67·107 J per uur

b

P = 1,67·107 J/ 3600 s = 4638 W = 4,6 kW

c

Nominaal vermogen is het maximale vermogen als de ketel
continu aan staat.
Globale warmteberekening:
Capaciteit = 500 × 80 × 0,8 = 32000 W = 32 kW
Bij een HR-ketel worden de verbrandingsgassen (rookgassen)
afgekoeld. De waterdamp in de rookgassen condenseert
hierdoor. De warmte die vrijkomt van de rookgassen wordt ook
benut om het water op te warmen.
Een rendement is 96% als 96% van de verbruikte energie (in dit
geval de verbrandingswarmte van aardgas) wordt omgezet in
warmte.

d
e

Opgave 3.10

Warmtetransport door straling.
a

b

c
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Bij een watergolf is de golflengte de afstand tussen twee toppen.
De golflengte λ is 1 m en de snelheid van de golf is 5 m/s.
Hoeveel golflengtes passeren er per seconde?
Als een golflengte een dobber passeert zal deze een keer van
boven naar beneden en andersom bewegen, dit noemt men een
trilling. Bereken hoeveel trillingen de dobber per seconde
uitvoert. Men noemt dit de frequentie. De eenheid is “aantal per
seconde” of 1/s of Hz.
Een elektromagnetische golf van het type infrarood valt op onze
huid. De golflengte is 1000 nm.
De snelheid van EM-golven is 3,0∙108 m/s in lucht.
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d

Onderzoek met de simulatie op onderstaande site welke kleur bij
welke temperatuur hoort. Maak een tabel.
http://astro.unl.edu/naap/blackbody/animations/blackbody.html

3.2
e

f

a
b
c

f
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Welke frequentie neemt de huid waar en welk gevoel hoort hier
bij.
Een heet voorwerp zendt niet alleen warmtestraling uit maar ook
EM-golven die we als licht waarnemen. We kennen termen als
“roodgloeiend” en “witheet”
Aan de hand van de kleur kun je de temperatuur bepalen.

Een pyrometer is een apparaat waarmee je via een kleurmeting
zeer hoge temperaturen kunt meten.
Internet : (pyrometer/afbeeldingen)
Geef een korte beschrijving van de werking van een pyrometer .
Waarom kun je niet zien dat een hete kookplaat een temperatuur
heeft van 200 0C?
De snelheid is 5 m/s. Op 5 m passen 5 golflengtes, dus per
seconde komen er 5 golflengtes voorbij.
Per seconde voert de dobber dus 5 trillingen uit. De dobber gaat
in 1 seconde 5× heen en weer.
λ = 1000 nm = 10-6 m
3  10 8 m
 3  1014 golflengtes
Per seconde komen er 6
10 m per golf
voorbij.
De frequentie is dus 3·1014 trillingen per seconde of Hz of s-1
Deze frequentie ligt in het infrarood en wordt door het lichaam
waargenomen als warmte.
Een hete kookplaat van 200 0C zend straling uit met veel langere
golflengtes dan 700 nm ,welke voor ons niet zichtbaar zijn.
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Opgave 3.11

Warmteberekening bij straling.
ε

Materiaal oppervlak
aluminium folie
aluminium geoxideerd
asfalt
zwart geverfd enamel
steen, rood en ruw
chroom gepolijst
katoen kleding
glas
graniet
ijs
ijzer gepolijst
ijzer, geroest
ijzer donker grijs
papier offset
plastic
zand
staal geoxideerd
rvs ,buiten
rvs, gepolijst
water
hout, eiken

a
b

c
d
e

f
g

0.04
0.2 - 0.31
0.93
0.80
0.9
0.08 - 0.36
0.77
0.92
0.45
0.97
0.14 - 0.38
0.61
0.31
0.55
0.91
0.76
0.79
0.85
0.075
0.95 - 0.963
0.91

Wat zegt de waarde van de emissiecoëfficiënt ε over de
warmte die wordt uitgestraald.
Een oppervlak met een hoge emissiecoëfficiënt ε heeft ook
een hoge absorptiecoëfficiënt. De absorptiecoëfficiënt heeft
dezelfde waarde als de emissiecoëfficiënt.
Een oppervlak dat veel warmte uitstraalt zal ook veel warmte
absorberen (opnemen).
Leg uit waarom een oppervlak dat veel warmte reflecteert een
lage waarde heeft voor ε.
Als de temperatuur in K van een oppervlak 2x zo groot wordt
zal de uitgezonden warmte 16x zo groot zijn. Waarom?
Controleer de wet van Stefan-Boltzmann door de eenheden
in te vullen.
Een kookplaat heeft een temperatuur van 300 0C en is van
gietijzer ( =0,8). Bereken de warmtestroom die door de
kookplaat wordt uitgestraald per m2.
Bereken de warmte die door de kookplaat wordt uitgestraald
als deze een diameter heeft van 25 cm.
Eigenlijk is de berekening van uitgezonden straling niet
helemaal correct. Een voorwerp dat straling uitzendt ontvangt
namelijk ook warmte van de omgeving.
De formule moet dan zijn :
4
P*      (Tm4assa  Tom
technische stralingswet
geving)

Bereken de netto uitgestraalde warmte van de kookplaat
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h
i
a

b
c

met bovenstaande technische stralingswet. Neem voor de
omgevingstemperatuur 20 0C.
Bereken de procentuele afwijking tussen de antwoorden van
f en g. Conclusie?
Wanneer zal het verschil niet verwaarloosbaar zijn?
Aluminiumfolie heeft een -waarde van 0,04.
Dat betekent dat een aluminium voorwerp weinig warmte
uitstraalt, weinig absorbeert en bijna alles reflecteert.
Een oppervlak dat veel warmte reflecteert, absorbeert weinig
straling en zal dus ook weinig straling uitzenden.
Als T 2× zo groot wordt, wordt T4 24 = 16× zo groot.

P*      T 4

d
e
f
g

h
i

Opgave 3.12

P  in W  m 2  K 4  K 4  W  m 2
P*      T 4  P*  0,8  5,67  108  5734  4,9 103 W/m2
P = P*·A = 4,9·103 × 0,25·π·(0,25)2 = 240 W
4
4
P*      (Tmassa
 Tomgeving
)  P *  0,8  5,67  10 8  (5734  2934 )

P*  4,6  10 3 W/m 2  P  4,6·103  0,25·    226 W
verschil = 14 W → in % : (14/226)* 100 = 6,1 %
Als de temperatuur van de omgeving veel hoger is mag je het
verschil niet verwaarlozen.

Golflengte en temperatuur.
De golflengte van de uitgezonden straling hangt af van de temperatuur
van de oppervlakte. Er is overigens niet sprake van één golflengte
maar van een golflengte-gebied (spectrum). Er is wel sprake van een
golflengte die maximaal voorkomt.
Deze kun je uitrekenen met de wet van Wien.

max 

2.9
T

λmax is de meest voorkomende golflengte in mm.
T is de temperatuur in K
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Hierboven is het spectrum te zien straling, uitgezonden
door massa’s van verschillende temperatuur.
Bereken de meest voorkomende golflengte bij 5800 K.
(temperatuur aan de oppervlakte van de zon)
Controleer dat met de juiste grafiek.
Wat zal de kleur zijn van de straling die wordt uitgezonden door
een massa die een temperatuur heeft van 700 0C.
Een hete vlam is blauwer dan een gele vlam.
Leg uit.

2.9
2,9
 max 
 5  10 4 mm  500 nm
T
5800
klopt met de bovenstaande grafiek.
2.9
2,9
max 
 max 
 2,98  10 3 mm  2980 nm
T
973
Het maximum ligt bij 2980 nm, infrarood dus
Er zal ook straling zijn van 700 nm, rood dus.
Een blauwe vlam (λmax= 500 nm) is heter dan een gele vlam
(λmax= 600 nm) omdat de golflengte korter is. Volgens de wet
van Wien is de golflengte kleiner als T hoger is.

max 
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