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Gemaakt als toevoeging op methode “Natuurkunde Overal” 

Hoofdstuk 7 
Stoffen en materialen 
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Absolute temperatuur en warmte 

7.2 Warmte 

𝑇 = 𝐾 

𝑇𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 = 𝑇𝐶𝑒𝑙𝑐𝑖𝑢𝑠 + 273,15 

𝑇 (𝐾) 

𝑡 (°𝐶) 

−273,15 +273,15 

WBE: ∑𝐸𝑣𝑜𝑜𝑟 = ∑𝐸𝑛𝑎 

                  Q𝑖𝑛= 𝑄𝑢𝑖𝑡 

                  Q𝑜𝑝= 𝑄𝑎𝑓 

Met: 

𝑄𝑜𝑝 de hoeveelheid warmte opgenomen door het koude voorwerp. 

𝑄𝑎𝑓 de hoeveelheid warmte afgegeven door het warme voorwerp. 
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Warmte voor vloeistoffen 

𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ Δ𝑇 

Met: 

𝑄 de benodigde hoeveelheid warmte in Joule (𝐽) 
𝑐 de soortelijke warmte in joule per kilogram per kelvin (𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)) 
𝑚 de massa van de op te warmen stof in kilogram (𝑘𝑔) 

Δ𝑇 het (absolute) temperatuurverschil in Kelvin (𝐾) 

Warmte voor faseovergangen 

𝑄 = 𝑟𝑠𝑚𝑒𝑙𝑡 ∙ 𝑚 𝑜𝑓 𝑄 = 𝑟𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚𝑝 ∙ 𝑚 

Met: 

𝑄 de benodigde hoeveelheid warmte in Joule (𝐽) 
𝑟𝑠𝑚𝑒𝑙𝑡 de smeltwarmte in joule per kilogram (𝐽/𝑘𝑔) 

𝑟𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚𝑝 de verdampingswarmte in joule per kilogram (𝐽/𝑘𝑔) 

𝑚 de massa van de op te warmen stof in kilogram (𝑘𝑔) 

Extra voor 
D-opgave 
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Rekenvoorbeeld warmte 

Dhr. Fruit gaat onderzoek 10 dagen onderzoek doen op de Noordpool naar de biodiversiteit 

van 38 verschillende diersoorten en 12 verschillende plantensoorten. De gemiddelde 

temperatuur op de Noordpool is −40°𝐶.  

Om te overleven heeft hij water nodig. Hiervoor verwarmt hij per dag 2,0L zoet water van 5°𝐶 

tot 55°𝐶 om legionella besmetting te voorkomen. Hij neemt gasflessen mee van 1,0L, welke hij 

op een kookstel gebruikt met een rendement van 65%. Het gas in de flessen is aardgas.  

a) Bereken hoeveel gasflessen dhr. Fruit moet meenemen. 

 

Tip: 

Bedenk dat je het volgende nodig hebt: 

• Bereken de hoeveelheid warmte die nodig is 

• Bereken de hoeveelheid warmte die één fles kan leveren 

• Bereken het aantal flessen 
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Rekenvoorbeeld warmte 

Dhr. Fruit gaat onderzoek 10 dagen onderzoek doen op de Noordpool naar de biodiversiteit van 38 verschillende diersoorten 

en 12 verschillende plantensoorten. De gemiddelde temperatuur op de Noordpool is −40°𝐶.  

Om te overleven heeft hij water nodig. Hiervoor verwarmt hij per dag 2,0L zoet water van 5°𝐶 tot 56,5°𝐶 om legionella 

besmetting te voorkomen. Hij neemt gasflessen mee van 1,0L, welke hij op een kookstel gebruikt met een rendement van 

65%. Het gas in de flessen is aardgas.  

a) Bereken hoeveel gasflessen dhr. Fruit moet meenemen. 

 

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 =
𝐸𝑡𝑜𝑡

𝐸𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑠
 =

𝑄

𝐸𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑠
 

𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ Δ𝑇 

Met: 
𝑐 = 4,187 ∙ 103𝐽𝑘𝑔−1𝐾−1 

𝑚 = 𝜌𝑉 = 0,998 ∙ 2,0 = 1,996𝑘𝑔 

Δ𝑇 = 𝑇𝑒𝑖𝑛𝑑 − 𝑇𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 = 56,5 − 5 = 51,5𝐾 

𝑄1𝑑𝑎𝑔 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ Δ𝑇 = 4,187 ∙ 103 ∙ 1,996 ∙ 51,5 = 430398,478𝐽 

𝑄10𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 ≈ 4303984,78𝐽 

𝐸𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑠 = 𝑟𝑣 ∙ 𝑉 ∙ 𝜂 

Met: 
𝑟𝑣 = 31,65𝑀𝐽/𝑚3 

𝑉 = 1𝐿 

𝜂 = 0,65 

= 1𝑑𝑚3 

= 31,65 ∙ 103𝐽/𝑑𝑚3 

𝐸𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑠 = 20572,5𝐽 

=
4303984,78

20,57 ∙ 103
 ≈ 209,23 ≈ 2,1 ∙ 102flessen 

Onafgeronde getallen tot eindantwoord 
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