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Werkwijze 
 
Werkmap 
Je krijgt per onderwerp een werkmap zoals deze. Tevens 
krijg je wekelijks een huiswerkopdracht om te kijken of je 
de lesstof van de voorgaande les hebt begrepen. 
In deze werkmap mag je schrijven. Verder moet je de 
werkmap elke les bij je hebben. 
Ondersteunend materiaal, zoals YouTube-filmpjes en 
applets, is te vinden op de site van natuurkunde:  
http://www.rwi-natuurkunde.nl 1). 
In deze werkmap zitten: 
 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen bestrijken grotendeels stof die in de reader staat. Er zijn een 
beperkt aantal onderzoeksvragen die stof bestrijken die niet in de reader staat, maar 
die je op internet kunt vinden. Deze onderzoeksvragen zijn gemarkeerd met (i). 
De onderzoeksvragen zijn eveneens voorzien van sterren. Hoe meer sterren, hoe meer 
tijd de uitwerking van de betreffende onderzoeksvraag zal kosten. 

 Vaardighedenlijst 
De vaardighedenlijst bevat een aantal typen opdrachten die je moet kunnen uitvoeren. 
De opgaven uit de reader en de weekopdrachten bieden voldoende oefening om deze 
vaardigheden te oefenen.  

 Begrippenlijst 
De begrippenlijst bevat een reeks woorden, begrippen, vaktermen die je moet 
begrijpen en kunnen uitleggen. De onderzoeksvragen zijn zodanig dat je alle begrippen 
bent tegengekomen en hebt moeten herkennen of gebruiken. 

 Planner 
De planner bevat een lessenschema waarin alle lessen staan vermeld die beschikbaar 
zijn voor het doornemen van het betreffende onderwerp. Je dient deels zelf een 
werkplanning te maken.  
De planners zullen aan het begin van een onderwerp, dus als je een nieuwe reader 
krijgt, samen met de docent worden doorgenomen. 

 Vragenlijst 
Dit onderdeel bied je de ruimte om vragen te noteren die je tijdens de bestudering van 
de stof bent tegengekomen. Dit lijstje met vragen kan als basis dienen om in de les 
vragen te stellen.  

 Aantekeningen 
Hier kun je belangrijke opmerkingen die tijdens een les worden gemaakt noteren, zodat 
je daar beslist aan denkt als je je proefwerk gaat leren. 

 Werkbladen 
Dit onderdeel bevat een aantal werkbladen die als samenvatting voor alle grootheden 
en formules kunnen worden gebruikt. Het is de bedoeling dat je die zelf bij elkaar zoekt 
door de reader goed door te nemen. 

 Huiswerk 
Achteraan worden A4-bladen naar behoefte toegevoegd. Op deze bladen maak je je 
weekopdrachten. De weekopdrachten maak je op een A4-blaadje. Per weekopdracht 
een apart A4’tje. Dat is geen bladzijde die uit een schrift is gescheurd! 
De docent kan in elke les inzage in jouw huiswerk vragen. Als het huiswerk niet is 
bijgehouden wordt dat in magister als  “huiswerk vergeten” geregistreerd. 
 

De werkmappen van de verschillende onderwerpen moeten worden verzameld en 
bewaard.  

1) 

http://www.rwi-natuurkunde.nl/
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 Leerlingen 
 Alle leerlingen werken in groepjes van twee die 

samen een onderwerp bestuderen. De 
groepssamenstelling blijft ongewijzigd voor de duur 
van één onderwerp. Elke leerling houdt zijn eigen 
werkmap bij en kan worden gevraagd zijn eigen 
werkmap ter beoordeling in te leveren. Elke leerling 
kan worden aangesproken om uitleg te geven over 
de gehele werkmap. Dus, “Dat weet ik niet, want dat 
heeft mijn partner gemaakt”, is geen excuus. 

 Aan het begin van elk onderwerp moet elk groepje een planning maken van wanneer 
wat af is. 
“Af” betekent dat je dat deel van de werkmap netjes hebt uitgewerkt. In planner staat 
wanneer bepaalde onderzoeksvragen aan de orde zijn in verband met instructielessen. 
Je hoeft je antwoord nog niet te kunnen verdedigen, maar je moet de niet 
beantwoordde onderzoeksvragen tijdens de les navragen.  
Er is een apart onderdeel in de werkmap toegevoegd om je vragen, die je tijdens het 
bestuderen van de stof bent tegengekomen, te noteren. Deze vragen kun je dan tijdens 
de les stellen. 

 Het maken en inleveren van de opgaven in de weekopdrachten is voor iedereen 
verplicht. Als de weekopdracht niet tijdig is gemaakt, wordt dit door de docent als 
“huiswerk niet orde” in magister geregistreerd. 

 Heb je minder dan een 5,0 gescoord voor de toets dan kan jouw docent je naast het 
gebruikelijke huiswerk ook uitdrukkelijk herhaalopdrachten geven die betrekking 
hebben op de oude stof. Alleen voor vaardigheden (eenheden omrekenen, 
rekenvaardigheden enz.) is er extra materiaal. Inzicht zal moeten worden verworven op 
basis van het beschikbare materiaal zoals dat is verwerkt in de readers en de 
weektaken.  
Iedere leerling kan in de tweede klas bij voldoende inzet een 6,0 of meer voor zijn of 
haar proefwerk halen. Dit is meestal alleen een kwestie van voldoende inzet, maar 
vooral ook van de manier van werken. Om in de derde klas het vak te kiezen moet je 
minstens een 6,0 gemiddeld staan. 
  

 



4 Warmte 
R.H.M. Willems 

Onderzoeksvragen 
 
Elke onderzoeksvraag is voorzien van sterren.  
Hoe meer sterren hoe meer tijd de beantwoording van de 
onderzoeksvraag zal kosten. 
 
De antwoorden op onderzoeksvragen die zijn gemarkeerd met (i) 
kunnen worden gevonden op internet. Alle andere antwoorden 
kunnen worden gevonden in de reader of de weekopdrachten. 
 
1. Wat wordt bedoeld met een zuivere stof? (*) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Hoe heten de deeltjes waaruit stoffen zijn opgebouwd? 
 Wat is het verschil tussen een zuivere en een niet-zuivere stof? 
 Wat is het verband tussen de grootheid temperatuur en de snelheid van de deeltjes  

waaruit een stof is opgebouwd? 
2. In welke fasen kan een stof voorkomen? (**) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is een fase? 
 Hoe heten de fasen? 
 Hoe heten de faseovergangen? 

3. Wat is het deeltjesmodel? (**) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat zijn de uitgangspunten van het deeltjesmodel? 
 Hoe kun je faseovergangen verklaren met het deeltjesmodel? 
 Waarom zijn het smeltpunt en het kookpunt van een stof volgens het deeltjesmodel 

stofeigenschappen? 
4. Wat is temperatuur? (*) 

Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Welke eenheden zijn er voor de grootheid temperatuur? 
 Met welk meetinstrument kun je de grootheid temperatuur meten? 

5. Hoe werkt een brander? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Waarvoor dienen de verschillende knoppen op een brander? 
 Hoe steekt je brander aan? 
 Hoe doe je een brander uit? 
 Welke verschillende vlammen zijn er te onderscheiden, 

waarvoor dienen ze, waaraan kun je ze herkennen? 
6. Hoe werkt een vloeistofthermometer? (**) 

Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Wat wordt bedoeld met het reservoir van een thermometer? 
 Wat wordt bedoeld met de stijgbuis van een thermometer? 

7. Wat wordt bedoeld met het ijken van een meetinstrument? (*) 
8. Wat is het verschil tussen de grootheid warmte en de grootheid temperatuur? (*) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 In welke eenheid wordt warmte respectievelijk temperatuur uitgedrukt? 

9. Wat is verbranding? (**) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Aan welke drie voorwaarden moet zijn voldaan wil je een verbrandingsreactie 

starten? 
 Wat is het verschil tussen volledige en onvolledige verbranding van een fossiele 

brandstof? 
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10. Wat geeft de grootheid stookwaarde weer? (**) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 In welke eenheid wordt de grootheid stookwaarde uitgedrukt? 
 Wat geeft de stookwaarde van bijvoorbeeld aardgas weer? 

11. Wat wordt met de grootheid rendement weergegeven? (**) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 In welke eenheid wordt de grootheid rendement uitgedrukt? 
 Wat wordt met de grootheid rendement weergegeven? 

12. Hoe kan warmte van de ene naar de andere plaats worden getransporteerd? (***) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Welke drie vormen van warmtetransport zijn er? 
 Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen de verschillende vormen van 

warmtetransport? 
13. Hoe werkt isolatie? (***) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Hoe kun je elk van de drie vormen van warmtetransport zo veel mogelijk 

belemmeren en hoe werkt dat? 
 Waarom is een wit T-shirt in de zomer koel en een zwart T-shirt warm? 

14. Hoe werkt het broeikaseffect? (*) (i) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Hoe werkt dat in een glazen broeikas? 

Welke stof speelt hier een belangrijke rol? 
 Hoe werkt het broeikaseffect in de atmosfeer? 

Welke stof speelt hierbij een belangrijke rol? 
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Vaardighedenlijst 
 
Wat moet je kunnen doen: 
Je moet 
1. kunnen uitleggen wat het verschil is tussen een zuivere en 

niet niet-zuivere stof. 
2. kunnen uitleggen wat een molecuul is. 
3. kunnen uitleggen wat wordt bedoeld met fasen en  

faseovergangen. 
4. een fasedriehoek kunnen maken/invullen. 
5. kunnen uitleggen wat met de grootheid temperatuur wordt bedoeld. 
6. op basis van het deeltjesmodel kunnen uitleggen hoe faseovergangen tot stand 

komen. 
7. kunnen aangeven in welke fase een stof bij een bepaalde temperatuur verkeert als 

diens smelt- en kookpunt gegeven zijn. 
8. kunnen uitleggen hoe een brander werkt. 
9. kunnen uitleggen hoe een brander veilig kan worden ontstoken, dan wel uitgezet. 
10. kunnen uitleggen wat wordt bedoeld met het ijken van een meetinstrument. 
11. een thermometer kunnen ijken. 
12. de temperatuur kunnen bepalen/berekenen op basis van een serie ijkgegevens. 
13. een energieomzettingsschema kunnen opstellen voor een beschreven situatie. 
14. een reactieschema kunnen opstellen voor een beschreven reactie. 
15. kunnen uitleggen wat een verbrandingsreactie is. 
16. kunnen aangeven wat het verschil is tussen volledige en onvolledige verbranding. 
17. berekeningen kunnen uitvoeren met de grootheid stookwaarde. 
18. berekeningen kunnen uitvoeren met de grootheid rendement. 
19. kunnen uitleggen hoe warmte van de ene plaats naar de andere kan worden 

getransporteerd. 
20. kunnen aangeven hoe een gegeven isolatie werkt (bijvoorbeeld: dubbel glas of 

spouwmuren). 
21. kunnen uitleggen hoe een cv-installatie werkt. 
22. kunnen uitleggen hoe het broeikaseffect tot stand komt. 
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Hoofdstuk 5: Materie en warmte 
 
De natuur om ons heen is opgebouwd uit materie en energie. In dit hoofdstuk gaan we 
beide eens wat preciezer bekijken. Te beginnen met materie. 

Materie bestaat uit bouwstenen. Als je met een geschikte microscoop kijkt, kun je steeds 
kleinere bouwstenen zichtbaar maken. Bij biologie heb je reeds gezien dat planten en 
dieren uit cellen bestaan. Bij scheikunde zul je volgend jaar uitgebreid gaan kijken naar de 
bouwstenen op weer een kleinere schaal. De celonderdelen bestaan namelijk uit 
moleculen en die op hun beurt weer uit atomen. De atomen worden bij natuurkunde weer 
verder bestudeert. Deze blijken namelijk te bestaan uit een kern waaromheen elektronen 
draaien.  
 
5.1 Bouwstenen van materie 
Zoals in de inleiding reeds vermeld, bestaat de materie om ons heen uit atomen en 
moleculen. Om het eenvoudiger te maken kijken we eens naar een zuivere stof. Dat 
betekent een stof die uit slecht één soort moleculen bestaat. Bijvoorbeeld zuiver water. 
Zuiver water bestaat uit 
watermoleculen, aangeduid als 
H2O. In nevenstaande 
afbeelding staan drie 
verschillende weergaven van 
een watermolecuul. 
Water is dan niets anders dan 
een verzameling van die 
bouwstenen, zoals 
weergegeven in onderstaande afbeelding. 
 

Merk overigens op dat er tussen de moleculen niets zit. De 
tussenruimte is leeg. Daar zit dus geen lucht!! 
Bedenk dat lucht ook uit moleculen bestaat. 
Lege ruimte, waar geen moleculen of atomen zijn, wordt vacuüm 
genoemd. 
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5.1.1 Het deeltjesmodel 
In de natuurwetenschappen wordt veel gewerkt met het zogenaamde deeltjesmodel. Er 
zijn er meerdere. Van heel eenvoudige modellen waarmee een beperkt aantal 
verschijnselen kan worden verklaard tot veel ingewikkeldere modellen waarmee zeer veel 
meer verschijnselen kunnen worden verklaard. Het kenmerk van welk 
natuurwetenschappelijk model dan ook, is het feit dat een model altijd alleen maar een 
benadering, een vereenvoudigde voorstelling, van de werkelijkheid is. 
Het deeltjesmodel, zoals dat in de onderbouw zal worden gebruikt, heeft de volgende 
uitgangspunten. 
• De materie om ons heen bestaat uit bepaalde basis bouwstenen, zogenaamde 

moleculen. 
• De moleculen oefenen onderling een aantrekkende kracht op elkaar uit. 
• De kracht tussen de moleculen neemt af met toenemende afstand tussen de 

moleculen. 
• De moleculen staan nooit stil. Daarmee bedoelt men dat, zelfs in een blok materiaal 

dat gewoon op tafel ligt (dus niet beweegt), de moleculen niet stil staan. De moleculen 
trillen dan op hun plek. 

 
We hebben deze eenvoudige voorstelling van zaken al op diverse punten verder verdiept. 
Je weet bijvoorbeeld al dat moleculen op hun beurt weer uit atomen bestaan. Daarnaast 
weet je al dat moleculen krachten op elkaar uitoefenen, want in de allereerste reader van 
dit schooljaar zijn we al de cohesie- en adhesiekrachten tegengekomen. Dat waren de 
krachten die moleculen van dezelfde soort, respectievelijk moleculen van verschillende 
soort, op elkaar uitoefenen. 
Je weet dat materie in verschillende fasen kan voorkomen, namelijk vast, vloeibaar of gas. 
Dat kan worden verklaard op basis van het eenvoudige deeltjesmodel met bovenstaande 
uitgangspunten. 
 
5.2 Fasen van materie 
In welke fase een stof voorkomt hangt onder 
andere af van de temperatuur. Als een stof 
van de ene fase overgaat in de andere fase, 
dan noemen we dat een faseovergang. Het 
zal je niet verbazen, dat als er drie fasen 
zijn, er zes mogelijke faseovergangen zijn. 
De verschillende fasen met hun 
bijbehorende faseovergangen staan 
weergegeven in nevenstaande afbeelding. 
In het geval van water wordt de 
faseovergang “stollen” vrijwel altijd 
bevriezen genoemd. 
 
5.2.1 Temperatuur en faseovergangen 
 
Zoals in bovenstaande reeds vermeld, hangt de fase waarin een stof verkeerd af van de 
temperatuur van die stof.  
 
Wat is temperatuur eigenlijk? 
 
De atomen en moleculen waaruit een stof bestaat staan niet stil. Deze zijn voortdurend 
aan het trillen. De temperatuur is een maat voor hoe heftig de moleculen, dan wel atomen, 
van een stof trillen. Daarbij geldt hoe hoger de temperatuur, hoe heftiger de moleculen dan 
wel atomen trillen. 
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In welke eenheid wordt de grootheid temperatuur uitgedrukt? 
 
Er zijn twee mogelijke eenheden die hier in Europa worden gebruikt. De bekendste is voor 
jou waarschijnlijk graden Celsius (°C). Deze eenheid is geïntroduceerd door meneer 
Celsius. Hij ging daarbij als volgt te werk: 

 
 
Een thermometer bestaat uit een reservoir met vloeistof, meestal alcohol of kwik, en een 
stijgbuis. Als een vloeistof warm wordt zet deze uit, waardoor de vloeistof in het reservoir 
te weinig plaats heeft en uitwijkt naar de stijgbuis. De vloeistof in de stijgbuis stijgt dus als 
de temperatuur stijgt. Om een schaalverdeling aan te brengen heeft meneer Celsius 
gebruik gemaakt van water. Meneer Celsius plaatste zijn thermometer in een bakje 
smeltend ijs en markeerde de positie van de vloeistof in de stijgbuis (punt Q). Vervolgens 
plaatste hij zijn thermometer in een bakje met kokend water en weer markeerde hij de 
positie van de vloeistof in de stijgbuis (punt P). Punt Q noemde hij 0 °C en punt P 100 °C. 
Vervolgens heeft hij het tussenliggende stuk in 100 gelijke stappen verdeeld en voilà, een 
thermometer met een Celsiusschaal. Dit aanbrengen van een schaalverdeling heet in de 
natuurkunde het ijken van een meetinstrument. Zie bovenstaande afbeelding. 
De keuze van meneer Celsius voor water is volkomen willekeurig, evenals zijn keuze om 
het interval in 100 gelijke stappen te verdelen. De Amerikanen gebruiken bijvoorbeeld de 
schaalverdeling van meneer Fahrenheit die een andere vloeistof en een andere 
stapgrootte heeft gebruikt. In de natuurkunde is er echter een logischere schaalverdeling 
te verzinnen. Zoals eerder aangegeven is de grootheid temperatuur een maat voor hoe 
heftig de moleculen, dan wel atomen, van een stof trillen. Dan is het dus logisch dat een 
laagst mogelijke temperatuur bestaat, namelijk als de moleculen, dan wel atomen, 
helemaal stil staan. Een lagere temperatuur dan die is niet mogelijk. Dat is wat meneer 
Kelvin ook bedacht. Hij heeft de stapgrootte van de celsiusschaal overgenomen, maar hij 
heeft een ander nulpunt gekozen. Het nulpunt van de celsiusschaal ligt bij smeltend ijs. 
Het nulpunt van de kelvinschaal ligt bij de laagst mogelijke temperatuur. De twee 
schaalverdelingen schelen zich dan 273 °C. Oftewel 0 K komt overeen met -273 °C en 0 °C 
komt overeen 273 K. 
 
Samenvattend:  De grootheid temperatuur wordt weergegeven met een hoofdletter T 

en uitgedrukt in de eenheid °C of K.  
Let op! °K bestaat niet. 
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Opgave R01: temperatuurschalen. 
a) Bij welke temperatuur kookt water, uitgedrukt in K. 
b) Alcohol kookt bij 351 K. Hoeveel °C zijn dat? 
In nevenstaande afbeelding is een thermometer weergegeven. 
c) Bepaal de temperatuur die deze thermometer aangeeft zo 

nauwkeurig mogelijk. 
Stel men wil de thermometer nauwkeuriger maken. 
De streepjes op de schaalverdeling kunnen niet dichter op 
elkaar worden geplaatst, anders zijn ze niet meer leesbaar. 
d) Wat zou je aan de thermometer moeten veranderen zodat 

deze toch de temperatuur nauwkeuriger kan meten. 
 
 
Bij welke temperatuur treedt een faseovergang op? 
 
Faseovergangen treden voor elke stof bij hele specifieke 
temperaturen op. De temperatuur waarbij een stof smelt of 
stolt, is het smeltpunt. De temperatuur waarbij een stof kookt of condenseert, is het 
kookpunt. Tijdens een faseovergang is de temperatuur van een zuivere stof constant en 
verkeerd de stof in twee fasen tegelijkertijd. Het smeltpunt en het kookpunt van een stof 
zijn stofeigenschappen. 
 
Kunnen de verschillende fasen en bijbehorende smeltpunt en kookpunt worden verklaard 
met het deeltjesmodel? 
 
Stel je begint bij 0 K, oftewel -273°C. De moleculen van een stof staan dan stil. De krachten 
tussen de moleculen onderling zijn dan maximaal, want de moleculen stoten elkaar niet 
weg en zitten dus heel dicht bij elkaar. Elk molecuul heeft zijn buurmoleculen dan zo stevig 
vast dat deze geen kant op kunnen. Als elk molecuul dat doet krijgt de stof als geheel een 
stevige vaste vorm. Oftewel de stof verkeerd in de vaste fase. 
Naarmate de temperatuur stijgt gaan de moleculen meer trillen en duwen elkaar een 
beetje aan de kant. De moleculen gaan dan iets verder uit elkaar staan. Daardoor neemt 
het volume van de stof toe en de krachten tussen de moleculen nemen af. Naarmate de 
temperatuur verder stijgt zullen de moleculen steeds verder uit elkaar gaan staan en 
nemen de krachten tussen de moleculen verder af. Bij een bepaalde temperatuur zijn de 
moleculen niet meer in staat hun buurmoleculen op een bepaalde vaste plaatst te houden. 
Precies bij die temperatuur treedt de faseovergang van vast naar vloeibaar op. Aan het 
einde van de faseovergang plakken de moleculen nog wel aan elkaar, maar niet meer in 
een vast patroon. De stof heeft zijn vaste vorm verloren en is nu vloeibaar geworden. 
Als de temperatuur nog verder stijgt gaan de moleculen nog verder uit elkaar staan en 
nemen de krachten tussen de moleculen onderling nog verder af. Bij een bepaalde 
temperatuur zullen de krachten tussen de moleculen onderling niet meer sterk genoeg zijn 
om de buurmoleculen vast te houden. Precies bij die temperatuur treedt de faseovergang 
van vloeibaar naar gas op. Aan het einde van de faseovergang kunnen de moleculen 
volkomen vrij van elkaar bewegen.  
De krachten tussen de moleculen onderling zijn afhankelijk het soort molecuul. Daarmee 
zijn de temperaturen waarbij de verschillende faseovergangen optreden eveneens 
afhankelijk het soort molecuul en zijn het smeltpunt en het kookpunt stofeigenschappen. 
 
Opgave R02: fase van een stof 
Stel het smeltpunt van een stof is -125 °C en het kookpunt is -20 °C. 
In welke fase verkeerd deze stof bij een temperatuur van 25 °C?  
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5.3 Energiesoorten en energieomzettingen 
Nu we materie iets preciezer hebben bekeken is 
energie aan de beurt. We kennen allerlei soorten 
energie, zoals bijvoorbeeld bewegingsenergie, 
warmte-energie, elektrische energie,  
windenergie, lichtenergie enz. Bij deze 
voorbeelden kun je je waarschijnlijk wat 
voorstellen. Er is echter nog een energiesoort  
die je waarschijnlijk nog niet kent, maar die we in 
de rest van dit hoofdstuk nodig hebben, namelijk 
de chemische energie. Chemische energie is een 
energievorm die in moleculen of atomen zit en 
vrijkomt bij bepaalde processen. Als je 
bijvoorbeeld hout verbrandt, komt de chemische energie in het hout vrij in de vorm van 
warmte-energie en lichtenergie. Hierover zo meteen meer.  
De grootheid energie wordt weergegeven met een hoofdletter E en uitgedrukt in de 
eenheid J (joule). 
Het onderscheid tussen de diverse soorten energie wordt weergegeven met een subscript. 
Zo wordt bewegingsenergie weergegeven met Ebeweging, elektrische energie Eelektrisch enz. 
Een uitzondering hierop is de warmte-energie. Die wordt niet weergegeven met Ewarmte, 
maar met Q. Dat heeft historische redenen, maar dat is verder niet van belang. 
In de loop van de ontwikkeling van de natuurkunde, dan wel de techniek, heeft men 
ontdekt dat de verschillende energiesoorten in elkaar kunnen worden omgezet. 
Bijvoorbeeld de chemische energie in hout kan worden omgezet in warmte-energie en 
lichtenergie door het hout te verbranden. Men spreekt in zo’n geval van een 
energieomzetting.  
 
5.3.1 Energieomzettingsschema 
Een energieomzetting kan worden weergegeven in een zogenaamd 
energieomzettingsschema. Onderstaand schema geeft bijvoorbeeld de energieomzetting 
die plaatsvindt bij het verbranden van hout. 
 

chemische energie      ⟶    warmte-energie   +   lichtenergie 
 
of iets formeler 
 

Echem   ⟶    Q + Elicht 
 
Let op!  
In een energieomzetingsschema staan alleen energiesoorten en geen stoffen. 
In een chemische reactie, zoals op volgende bladzijde, staan alleen stoffen en geen 
energiesoorten. 
 
5.3.2 Wet van behoud van energie 
Na vele experimenten is gebleken dat er bij een energieomzetting nooit energie verdwijnt 
of bijkomt. Het is enkel en alleen mogelijk om de ene energiesoort om te zetten in een 
andere. Deze ontdekking staat bekend als de wet van energiebehoud. 
 
Een van de meest fundamentele wetten in de natuurkunde is dan ook de wet van 
energiebehoud: 
 
Bij elke energieomzetting zal er vóór en na de energieomzetting evenveel energie 
aanwezig zijn.  
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5.4 Chemische reacties 
Het vak scheikunde, dat je volgend jaar krijgt, houdt 
zich bezig met scheikundige reacties. Een scheikundige 
of chemische reactie is een proces waarbij de 
beginstoffen worden afgebroken en omgevormd tot 
eindproducten. In de chemische industrie is het zaak, 
om via dit soort chemische reacties, allerlei nuttige 
stoffen te maken uit diverse grondstoffen en wel op een 
zo goedkoop en milieuvriendelijke manier als mogelijk. 
De chemische reactie waarin we in het kader van dit hoofdstuk geïnteresseerd zijn, is de 
verbrandingsreactie. Verbrandingsreacties leveren namelijk warmte-energie op. Deze 
warmte-energie kan voor diverse doeleinden worden gebruikt. 
 
5.4.1 Volledige versus onvolledige verbranding 
Om een verbrandingsreactie te laten plaatsvinden heb je drie dingen nodig. 
Een brandbare stof, zuurstof en een voldoend hoge temperatuur. De minimumtemperatuur 
waarbij een verbrandingsreactie kan plaatsvinden, noemen we de 
ontbrandingstemperatuur. Kijken we bijvoorbeeld naar de verbrandingsreactie van 
aardgas, dan ziet die eruit zoals weergegeven in onderstaande chemische reactie. 

• CH4 staat voor aardgas  
(1 koolstofatoom en 4 waterstofatomen vormen samen één aardgasmolecuul) 

• O2 staat voor zuurstof (je hebt er 2 nodig) 
(2 zuurstofatomen vormen samen één zuurstofmolecuul) 

• CO2 staat voor koolstofdioxide 
(1 koolstofatoom en 2 zuurstofatomen vormen samen één koolstofdioxidemolecuul) 

• H2O staat voor water (er ontstaan er twee) 
(2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom vormen samen één watermolecuul) 

 
Hierin is aardgas de brandbare stof. Er is zuurstof aanwezig in de lucht. Het enige dat 
ontbreekt, is een lucifer om de temperatuur tot minstens de ontbrandingstemperatuur te 
verhogen. Zodra de lucifer de temperatuur heeft verhoogd tot minimaal de 
ontbrandingstemperatuur, heb je de lucifer niet meer nodig omdat er bij de 
verbrandingsreactie genoeg warmte vrijkomt om het resterende aardgas te verwarmen tot 
minimaal de ontbrandingstemperatuur. Als deze reactie rustig verloopt, spreek je van een 
verbrandingsreactie. Verloopt deze reactie echter zeer snel, spreekt men van een 
explosie. Dit laatste gebeurt als de brandstof en de zuurstof al heel mooi in de juiste 
verhouding gemixt zijn en er ergens een vonk is. 
  

        CH4            +           2 O2            →                  CO2                    +            2 H2O 
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Een verbrandingsreactie is een zogenaamde volledige verbranding als er genoeg zuurstof 
aanwezig. Je ziet in bovenstaande afbeelding dat er twee moleculen zuurstof voor ieder 
aardgasmolecuul nodig zijn. Er ontstaat dan koolstofdioxide. Zodra er echter, vanwege 
bijvoorbeeld een slechte beluchting, te weinig zuurstof beschikbaar is, treedt een 
onvolledige verbranding op. Zie onderstaande afbeelding. 

Je ziet dat er nu koolstofmonoxide ontstaat, oftewel koolstof met één zuurstofatoom in 
plaats van twee. 
Je kunt in bovenstaande reactieschema ook goed zien wat er in een chemische reactie 
eigenlijk gebeurt. Een chemische reactie is, zoals al eerder aangegeven, een proces 
waarbij de grondstoffen worden afgebroken en omgezet in de eindproducten. Je kunt goed 
zien dat de moleculen kapot worden gemaakt, maar de atomen intact blijven. Links en 
rechts van de pijl zijn evenveel atomen van elke soort (2 koolstof, 6 zuurstof en 8 
waterstof). Ze worden alleen in een andere samenstelling samengevoegd tot nieuwe 
moleculen.  
Welke aantallen moleculen noodzakelijk zijn voor volledige of onvolledige verbranding is 
echter voor het vak natuurkunde niet van belang. Hoe je dat moet bepalen leer je volgend 
jaar bij scheikunde. Voor natuurkunde is van belang dat je weet dat bij volledige 
verbranding koolstofdioxide ontstaat en bij onvolledige verbranding koolstofmonoxide 
ontstaat, vanwege een gebrek aan zuurstof. 
 
  

        2 CH4      +              3 O2                          →                 2 CO                +             4 H2O 
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5.5 Stookwaarde 
Bij een verbrandingsreactie komt warmte-
energie vrij. Deze warmte-energie kan worden 
gebruikt om vertrekken te verwarmen, maar ook 
om bijvoorbeeld een motor te laten draaien. In 
de motor van een auto wordt met deze warmte-
energie bijvoorbeeld druk opgebouwd waarmee 
de as wordt aangedreven. Zie nevenstaande 
afbeelding. 
 
Hoeveel warmte komt er vrij bij verbrandingsreacties? 
 
Hoeveel warmte er vrijkomt is een 
stofeigenschap. Deze stofeigenschap 
noemen we de stookwaarde. Deze 
grootheid wordt aangeduid met rv of rm 
en uitgedrukt in de eenheid J/m3 of 
J/kg. Het subscript r of v (en dus de 
eenheid) wordt bepaald door het feit of 
de stookwaarde per m3 of per kg wordt 
gegeven. In nevenstaande tabel staan 
een paar voorbeelden. Deze tabel hoef 
je niet uit je hoofd te leren, maar krijg je 
er bij een proefwerk bij. 
 
 
Opgave R03: stookwaarde 
In een automotor wordt 9 L benzine verbruikt tijdens een rit van 
2,5 h. 
Bereken hoeveel joule warmte-energie er vrijkomt tijdens deze 
rit. 
 
Opgave R04: houtvuurtje 
Tijdens een campingtrip wordt water verwarmd met een 
houtvuurtje. Om het water warm te krijgen moet er 2,5 MJ aan 
warmte-energie worden toegevoerd aan het water.  
Bereken hoeveel gram hout er minstens moet worden verbrand 
om het water te verwarmen. 
 
 
 
 
Bij bovenstaande twee opgaven heb je op basis van je begrip van wat stookwaarde is 
geredeneerd. Er is echter ook een formule om een en ander uit te rekenen. 
 

Echem = rv · V        of        Echem = rm · m     
 
Hierin is Echem de chemische energie en rv of rm de stookwaarde.  

 
De chemische energie die met deze formule wordt uitgerekend komt bij verbranding van 
de brandstof vrij in de vorm van warmte-energie. Deze warmte-energie kan dan deels 
weer worden omgezet in andere vormen van energie.  

Soort brandstof stookwaarde 
hout 16 MJ/kg 
steenkool 29 MJ/kg 
benzine 33 MJ/L 
huisbrandolie 40 MJ/L 
spiritus 18 MJ/L 
aardgas 32 MJ/m3 
butagas 110 MJ/m3 
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5.5.1 Rendement 
Het probleem bij verbrandingen is, dat de hoeveelheid vrijkomende warmte-energie zelden 
volledig kan worden benut. Er gaat vrijwel altijd een deel van de warmte-energie verloren. 
Neem bijvoorbeeld een verbrandingsmotor van 
een auto zoals schematisch weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. Dit is een 
zogenaamde viertaktmotor. Bij de eerste 
afbeelding wordt brandstof aangezogen. Bij de 
tweede afbeelding wordt de brandstof 
samengedrukt. Bij de derde afbeelding wordt de 
brandstof verbrand en komt de warmte-energie 
vrij. Deze warmte-energie moet een motor 
omzetten in bewegingsenergie. Het probleem is dat dat nooit voor 100% lukt, want het 
motorblok wordt ook warm en daarnaast wordt een deel van de warmte-energie bij de 
vierde afbeelding met de rookgassen weer uit de motor geblazen. Er zal dus vrijwel altijd 
een deel van de warmte-energie niet worden benut.   
Nu weet je ook waarom er bij de opgave “Houtvuurtje” op de vorige bladzijde “minstens” in 
de vraag stond. In werkelijkheid heb je namelijk meer hout nodig dan dat je hebt berekend. 
Een groot deel van de warmte-energie komt namelijk niet in het water, maar in de 
omgeving terecht en is dus verloren voor het water. 
Het feit dat er vrijwel altijd slechts een percentage van de beschikbare energie nuttig wordt 
gebruikt, wordt in de natuurkunde uitgedrukt in de grootheid rendement. De grootheid 
rendement wordt weergegeven met een η (spreek uit als èta). Je kunt het rendement 
beredeneren, maar er is ook een formule waarmee je dit kunt berekenen. 
 

η =
Enuttig
Etotaal

 

 
Hierin is Enuttig de hoeveelheid nuttig gebruikte energie en Etotaal de totale hoeveelheid 
beschikbare energie. De eenheid van beide energieën moet gelijk zijn. Dan staat η voor het 
rendement in %. 

 
 
Opgave R05: stookwaarde 2 
In een automotor wordt 9,0 L benzine verbruikt tijdens een rit 
van 2,5 h. De automotor levert daarmee 0,119 GJ aan 
bewegingsenergie 
Bereken het rendement van de automotor. 
 
Opgave R06: houtvuurtje 2 
Tijdens een campingtrip wordt water verwarmd met een 
houtvuurtje. Om het water warm te krijgen moet er 2,5 MJ aan 
warmte-energie worden toegevoerd aan het water. Het 
rendement van het verwarmen is 5,0%.  
Bereken hoeveel gram hout er moet worden verbrand om het 
water te verwarmen. 
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Opgave R07: bereik van een auto 
Een auto rijdt met een constante snelheid 
van 90 km/h over een lange rechte weg.  
De auto verbruikt 11,3 kJ aan 
bewegingsenergie per seconde. 
Het rendement van de automotor is bij deze 
snelheid gelijk aan 25%.  
In een volle tank gaat 50 L benzine. 
a) Bereken hoeveel chemische energie de 

motor per seconde verbruikt. 
Reken je antwoord uit in de eenheid J. 

b) Bereken hoeveel mL benzine deze auto bij deze snelheid per seconde verbruikt. 
c) Bereken hoeveel km de auto bij deze snelheid met één volle tank kan afleggen. 

Hint: Bereken daartoe eerst het aantal seconden dat de auto bij deze snelheid kan 
rijden. 
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5.6 Warmtetransport 
Ondertussen weten we wat het verschil en het verband is tussen de grootheden 
temperatuur en warmte. We weten ook hoe we warmte-energie kunnen verkrijgen. Er is 
nog een mogelijk probleem dat we nog niet hebben bestudeerd. 
 
Hoe krijg je warmte-energie van de plaats naar de andere? 
 
In het algemeen zijn er drie vormen van warmtetransport: 
• warmtetransport door geleiding; 
• warmtetransport door stroming; 
• en warmtetransport door straling. 

 
5.6.1 Warmtetransport door geleiding 
In nevenstaande afbeelding is weergegeven hoe drie 
staven vanuit een centraal punt met een brander worden 
verwarmd. De warmte-energie wordt afgegeven in de 
messingkleurige cilinder boven de brander. De warmte-
energie gaat vervolgens via de drie staven naar de 
papieren ringen die aan het uiteinde van de staven 
hangen. Deze manier van verplaatsen van de warmte-
energie noemt men warmtetransport door geleiding. Het 
blijkt ook dat de snelheid van het warmtetransport door 
geleiding afhankelijk is van de soort stof. Zo zal het papier aan de koperen staaf het eerste 
vlam vatten en aan de ijzeren staaf het laatste. Koper is dus een goede warmtegeleider. 
 
5.6.2 Warmtetransport door stroming 
In nevenstaande afbeelding is weergegeven hoe een 
kamer wordt verwarmd met een radiator van een cv-
installatie. De warme radiator verwarmt via geleiding de 
lucht rondom de radiator. De hete lucht stijgt op, waardoor 
er een luchtstroming ontstaat. Die luchtstroming neemt de 
warmte-energie mee en verdeelt deze door de kamer. De 
warmte-energie stroomt dus met het transportmiddel door 
de kamer. Deze vorm van warmtetransport wordt 
warmtetransport door stroming genoemd. 
Overigens komt de warmte-energie vanuit de ketel, die waarschijnlijk op zolder staat, 
eveneens via stroming naar de radiator toe. De ketel verwarmt namelijk het water, waarna 
dat hete water via buizen naar de radiator wordt geleid. Ook hier stroomt de warmte-
energie dus met het transportmiddel van de ene plaats naar de andere.  
 
5.6.3 Warmtetransport door straling 
In nevenstaande afbeelding is weergegeven hoe de zon 
de aarde verwarmt via warmtetransport door straling. De 
kernenergie van de zon wordt omgezet in straling 
(zichtbaar licht, warmtestraling, röntgenstraling en 
gammastraling). Die straling kan door het vacuüm van de 
ruimte zonder gebruik te maken van een transportmiddel. 
Dat is een belangrijk verschil met warmtetransport door 
geleiding of stroming. Die hebben beide een 
transportmiddel nodig. 
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Opgave R08: plaatsing van radiatoren 
Radiatoren worden meestal vlak boven een vloer geplaatst en 
niet vlak onder het plafond. 
a) Leg, op basis van natuurkundige argumenten, uit waarom 

dat zo wordt gedaan. 
Daarnaast bevinden radiatoren zich vaak onder een raam, 
zoals weergegeven in nevenstaande afbeelding. 
b) Leg uit waarom dat vaak zo wordt gedaan. 
 
Opgave R09: thermoskan 
In nevenstaande afbeelding staat een thermoskan 
weergegeven. In deze thermoskan bevindt zich een vacuüm 
en een spiegelende laag. 
Leg uit hoe deze twee eigenschappen ervoor zorgen dat een 
thermoskan zij taak kan vervullen. 
 
  



19 Warmte 
R.H.M. Willems 

Vooruitblik 
 
Volgend schooljaar wordt dit onderwerp uitgebreid. Dan gaan we kijken  
• hoeveel energie van de ene soort kan worden omgezet in de andere tijdens het 

verrichten van arbeid, 
• hoeveel warmte-energie er nodig is of vrijkomt als stoffen opwarmen of afkoelen 
• en hoe een huis energieneutraal kan worden gemaakt. 
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Begrippenkennis 
 
De betekenis van onderstaande woorden, begrippen en 
afkortingen moet je kunnen uitleggen in woorden of met behulp 
van een tekening met toelichting: 
 
1. molecuul 
2. atoom 
3. vacuüm 
4. deeltjesmodel 
5. fase 
6. faseovergang 
7. fasedriehoek 
8. verdampen 
9. condenseren 
10. stollen 
11. smelten 
12. sublimeren 
13. rijpen 
14. rijp 
15. dauw 
16. stijgbuis 
17. reservoir 
18. kookpunt 
19. smeltpunt 
20. temperatuur 
21. warmte 
22. brandstof  
23. ontbrandingstemperatuur 
24. stookwaarde 
25. rendement 
26. energieomzettingsschema 
27. chemische reactie 
28. chemische energie 
29. elektrische energie 
30. fossiele brandstof 
31. geleiding 
32. stroming 
33. straling 
34. spouwmuur 
35. broeikaseffect 
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Planner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Week 
nr. 

Les 1 Les 2 
Lesactiviteit Afgesproken 

huiswerk 
Lesactiviteit Afgesproken 

huiswerk 
 

13 
 

Aan de orde zijn onder andere: 
- onderzoeksvragen 1 en 4 
- vaardigheden nummer 1 t/m 6 
 

 Zelfstandig werken en vragen 
stellen over zaken die je nog 
niet snapt. Weektaak 
bespreken met partner. 

Zelf af te spreken met jouw partner. 

 
14 

Aan de orde zijn onder andere: 
- onderzoeksvragen 5 
- vaardigheden nummer 8 en 9 

Weektaak 1 maken en alle 
behandelde theorie leren. 
Deze weektaak toets dus de 
stof van week 13. 

Zelfstandig werken en vragen 
stellen over zaken die je nog 
niet snapt. Weektaak 
bespreken met partner. 

Zelf af te spreken met jouw partner. 

 
15 

Aan de orde zijn onder andere: 
- onderzoeksvragen 6 t/m 7 
- vaardigheden nummer 10 t/m 12 

Weektaak 2 maken en alle 
behandelde theorie leren. 
Deze weektaak toets dus de 
stof van week 14. 

Zelfstandig werken en vragen 
stellen over zaken die je nog 
niet snapt. Weektaak 
bespreken met partner. 

Zelf af te spreken met jouw partner. 

 
16 

Aan de orde zijn onder andere: 
- onderzoeksvragen 8 t/m 11 
- vaardigheden nummer 13 t/m 17 

Weektaak 3 maken en alle 
behandelde theorie leren. 
Deze weektaak toets dus de 
stof van week 15. 

Zelfstandig werken en vragen 
stellen over zaken die je nog 
niet snapt. Weektaak 
bespreken met partner. 

Zelf af te spreken met jouw partner. 

 
19 
 

Aan de orde zijn onder andere: 
- onderzoeksvragen 8 t/m 11 
- vaardigheden nummer 13 t/m 18 

Weektaak 4 maken en alle 
behandelde theorie leren. 
Deze weektaak toets dus de 
stof van week 16. 

Zelfstandig werken en vragen 
stellen over zaken die je nog 
niet snapt. Weektaak 
bespreken met partner. 

Zelf af te spreken met jouw partner. 

 
20 
 

Aan de orde zijn onder andere: 
- onderzoeksvragen 12 en 13 
- vaardigheden nummer 19 t/m 21 

Weektaak 5 maken en alle 
behandelde theorie leren. 
Deze weektaak toets dus de 
stof van week 19. 

Zelfstandig werken en vragen 
stellen over zaken die je nog 
niet snapt. Weektaak 
bespreken met partner. 

Zelf af te spreken met jouw partner. 

 
21 
 

Aan de orde zijn onder andere: 
- onderzoeksvragen 14 
- vaardigheden nummer 22 

Weektaak 6 maken en alle 
behandelde theorie leren.  
Deze weektaak toets dus de 
stof van week 20. 

Zelfstandig werken en vragen 
stellen over zaken die je nog 
niet snapt. Weektaak 
bespreken met partner. 

Zelf af te spreken met jouw partner. 

 
22 

Alle onderdelen van de werkmap 
afronden. 
In jouw schrift moeten alle 
onderzoeksvragen worden 
beantwoord. 

Weektaak 7 maken en alle 
behandelde theorie leren. 
Deze weektaak toets dus de 
stof van week 21. 

Alle onderdelen van de 
werkmap afronden. 
In jouw schrift moeten alle 
onderzoeksvragen worden 
beantwoord. 

Zelf af te spreken met jouw partner. 

Bedenk dat je weektaak altijd de stof van de voorgaande week toetst, dus zorg dat je die geleerd hebt. 

Het proefwerk voor dit onderwerp, samen met “Elektriciteit”, is dan in de toetsweek. 
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Vragenlijst 
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Aantekeningen 
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Begrippen 

Toelichting: 
 

Dit zijn enkele begrippen die je in de toets kunt verwachten. Je zult deze 
tijdens de lessen moeten invullen en je moet ze kennen en kunnen 
toepassen tijdens de toets. Voor een volledige lijst zie blz. 19. 

 
Begrip Definitie 

Fase 
 
Fase 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

Temperatuur  
 
Warmte 
 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Temperatuur 
 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 

Energie 
 
Energieomzetting 
 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Energie-
omzettingsschema 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

Verbrandingen 
 
Reactieschema 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Volledige 
verbranding 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Onvolledige 
verbranding 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Stookwaarde 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Rendement 
 
Wet van behoud 
van energie 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Rendement 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

Warmtetransport 
 
Warmtetransport 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Formules 

Toelichting: 
 

Deze formules kun je in de toets verwachten. Je zult deze tijdens de 
lessen moeten aanvullen en je moet ze kunnen toepassen en uit je hoofd 
kennen tijdens de toets. 

 
Verbrandingen 
Omschrijving: Deze formule wordt gebruikt om te rekenen met de warmte die er ontstaat 

bij het verbranden van een hoeveelheid stof. 

Formule  
 

 
Betekenis en 
eenheid symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

Vermogen en energie 
Omschrijving: Deze formule wordt gebruikt om te rekenen met rendement. 

Formule  
 

 
Betekenis en 
eenheid symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Practica 
 

veiligheid - branders 

Toelichting: 
 

Je gaat deze periode, en ook volgend jaar, gebruik maken van 
gasbranders. Hierbij zit een ongeluk in een klein hoekje, vandaar dat 
we bespreken hoe je met deze branders dient om te gaan. 

 
Bij natuurkunde, scheikunde en biologie ga je soms werken met een brander. Dit zul je op 
een correcte manier moeten doen. Het niet opvolgen van onderstaand stappenplan en het 
veiligheids-regelement kan gevaar opleveren voor jou of je klasgenoten. Lees het 
regelement en het stappenplan door en pas deze altijd toe! 
 

Een brander aanmaken. 
 
1. Controleer of de zwarte gastoevoerkraan en de luchttoevoerschijf dicht 

zijn en of de brander stevig staat. 
 

2. Zet de gele hoofdkraan open door hem in te drukken en een kwartslag 
te draaien. 

 
3. Houd met een aansteker een vlam bij de brander. 

 
4. Draai rustig de zwarte gastoevoerkraan open, tot de vlam ongeveer  

15 cm hoog is (de lengte van je geodriehoek, maar houd deze er niet 
bij!). 
 

5. Voor een blauwe of blauw ruisende vlam: houd met één hand de voet 
van de brander vast en draai met de andere hand de luchttoevoerschijf 
open tot je de gewenste vlam hebt. 
 

 
Een brander uitmaken. 

 
1. Als de brander onder de driepoot staat, dan schuif je de brander er 

voorzichtig onderuit door rustig aan de gasslang te trekken. 
 

2. Draai de luchttoevoerschijf dicht. 
 

3. Draai de gele hoofdkraan  
 

4. Draai tot slot de zwarte gastoevoerknop dicht. 
 
5. Wacht met opruimen tot alle onderdelen voldoende afgekoeld zijn, dit 

duurt normaal gesproken ongeveer vijf minuten. 
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Opdrachten: 
1. In nevenstaande afbeelding zie je een 

schematische weergave van een brander. Geef 
met nummers aan waar je de volgende 
onderdelen kunt vinden: 

1) Gastoevoerkraan 
2) Luchttoevoerschijf 
3) Schoorsteen 

 
2. In nevenstaande afbeelding zie je een 

schematische weergave van een brander. 
a. Teken met rode pijltjes hoe het gas zich door 

de brander beweegt. 
b. Teken met blauwe pijltjes hoe de lucht zich 

door de brander beweegt. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Lees regel 8 van het veiligheidsregelement. Dit veiligheidsreglement vind je terug in de 
reader van ‘Stoffen en dichtheid’. Zie website. 
a. Wat wordt bedoeld met de ‘pauzevlam?’ 

 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

b. Geef twee redenen waarom we juist de gele vlam als ‘pauzevlam’ gebruiken. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

c. Geef twee redenen waarom we de gele vlam niet gebruiken om iets te verwarmen. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
4. Lees regel 9 en 10 van het veiligheidsregelement. Waarom mag je niet met een 

brander werken, zonder je aan deze regels te houden? 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
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5. Lees ‘een brander aanmaken’ en daarna onderstaand verhaaltje over een Pieter die 
een brander aanmaakt. Noteer vier fouten die hij maakt. 
 

Pieter heeft lange haren en een bril. Omdat hij een bril heeft denkt hij dat hij geen 
veiligheidsbril op hoeft. Hij begint dus zonder veiligheidsmiddelen met zijn brander 
te werken. Hij sluit de brander aan en draait de hoofdkraan open. Hij draait de 
zwarte gastoevoerknop open, maakt een vlam en houdt deze boven de 
schoorsteen, zodat een oranje vlam ontstaat. Hij heeft een blauwe vlam nodig, dus 
hij draait aan de luchttoevoerschijf. De brander begint te wankelen en hij pakt hem 
daarom bij de schoorsteen vast tot hij de luchttoevoerschijf open heeft gedraaid. Nu 
kan hij de brander gebruiken. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Lees ‘een brander uitmaken.’ Waarom doen we stap 2 en 3 niet als eerste? 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
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branders gebruiken 

Toelichting: 
 

Dit is een practicum over het correct gebruik van een brander. 
 

 
Doel:  
Leren hoe een brander aan- en uitgemaakt moet worden en uitvinden waar de ruisende 
vlam het heetst is. 
 
Benodigdheden: 
• Gasbrander 
• Driepoot met gaasje 
• Kroezentang 
• Aansteker 

 
Uitvoeren deel 1: 
a) Luister naar de docent of TOA hoe een brander aangestoken moet worden. 
b) Maak voor je begint bij ‘veiligheid – branders’ opdracht 1. 
c) Steek de vlam aan en maak een blauwe vlam, op de manier zoals het bij ‘veiligheid – 

branders’ omschreven staat. 
d) Maak een blauw ruisende vlam. 
e) Maak de vlam weer uit, op de manier zoals het bij ‘veiligheid – branders’ omschreven 

staat. 
 
Uitvoeren deel 2: 
f) Herhaal c t/m e, waarbij je alle taken binnen je tweetal 

omruilt. 
 
Uitvoeren deel 3: 
g) Zorg voor een blauw, ruisende vlam en houd met behulp 

van de kroezentang het gaasje verticaal (rechtop) in de 
vlam. Houd hem daar 20 seconden en leg het gaasje terug 
op de driepoot. 

h) Teken in nevenstaande afbeelding, in de vergroting van 
het gaasje, welk deel van het gaasje ging gloeien. 
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Onderstaande afbeelding is het werkblad voor de vragen i t/m n. 
 

a,     b      c 

 

         
 

i) Houd het gaasje horizontaal in de vlam, ongeveer 2 cm boven de schoorsteen. Houd 
hem daar ongeveer 20 s en leg het gaasje terug op de driepoot. 

j) Teken in werkblad a welk deel van het gaasje ging gloeien. 
 

k) Houd het gaasje horizontaal in de vlam, vlak boven de blauwe kern van de vlam. Houd 
hem daar ongeveer 20 s en leg het gaasje terug op de driepoot. 

l) Teken in werkblad b welk deel van het gaasje ging gloeien. 
 

m) Houd het gaasje horizontaal in de vlam, helemaal bovenin de vlam. Houd hem daar 
ongeveer 20 s en leg het gaasje terug op de driepoot. 

n) Teken in werkblad c welk deel van het gaasje ging gloeien. 
 

o) Maak de brander uit volgens het stappenplan van het veiligheidsboekje. 
p) Wacht tot het gaasje is afgekoeld en ruim alle practicumspullen op.  
 
Vragen: 
1. Aan welke twee kenmerken herken je de heetste vlam die je met een brander kunt 

maken? 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Je kunt zien dat het gaasje binnenin de kern nooit gaat gloeien. Hoe kan dat? 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Trek op basis van de vier door jou getekende afbeeldingen een conclusie. Beschrijf zo 
precies mogelijk op welke plaats de vlam het heetst is. 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
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koken van water 

Toelichting: 
 

Dit is het werkblad behorende bij het practicum over het ‘koken van 
water.’  

 
Doel:  
Het beschrijven van het verwarmen van water met behulp van het deeltjesmodel. 
 
Benodigdheden:  
Alle materialen staan klaar in 214. Neem zelf mee: 
• één veiligheidsboekje per tweetal, 
• een haarelastiekje als je lange haren hebt, 
• één potlood per persoon, 
• als je de grafiek direct wil maken een gum en geodriehoek. 

 
Uitvoeren en uitwerken: 
a) In lokaal 214 zien jullie het opstartscherm van het programma coach. Om aan het 

water te gaan meten dienen we nog een aantal dingen in te stellen. Hiervoor ligt een 
blaadje met de uitleg van de knoppen bij de computer. Bekijk dit instructieblad even 
kort, maar doe er nog niets mee.  

b) Op jullie tafel staat een bekerglas met water klaar op de driepoot. De docent zal 
rondkomen met ijsklontjes. Laat zodra je de ijsklontjes de temperatuursensor zakken 
tot halverwege het waterniveau.  

c) Controleren of de temperatuursensor aangesloten is en de waarde weergeeft in het 
sensorvakje.  

d) Stel bij ‘meetinstellingen’ de tijdsduur in op 15 minuten en stel de frequentie in op  
2 metingen per minuut.  

e) Zet de temperatuur als waarde in een leeg vakje.  
f) Zet de temperatuur als diagram in een ander leeg vakje.  
g) Geef de tabel weer, klik met de rechtermuisknop op de tabel en “veranker” deze in het 

lege vak links bovenin. 
h) Voordat je de brander gaat gebruiken: denk aan de veiligheidsbril, doe lange 

haren vast en blijf staan gedurende de uitvoering van de proef. 
i) Zwenk rustig met het bekerglas tot de temperatuur stabiel blijft. Start hierna de meting.  
j) Na een halve minuut verschijnt de eerste meting. Klik hiervoor op het  +  symbool bij de 

datarijen. 
k) Maak na de derde meting een blauwe, niet ruisende vlam (op de juiste manier) en 

schuif de brander onder de meetopstelling. 
l) Laat de meting doorlopen tot het water ruimschoots kookt: na minimaal vier metingen 

met dezelfde temperatuur stop je de meting. 
m) Draai met de gele hoofdkraan de brander uit en laat deze gewoon staan onder de 

opstelling, totdat deze afgekoeld is. 
n) Vul alvast de tabel in van opdracht 1. 
o) Haal de brander na het invullen van de tabel pas onder de driepoot uit en draai beide 

knoppen dicht. 
p) Als je klaar bent, ga terug naar je lokaal en werk daar aan de opdrachten. 
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Opdrachten: 
1. Maak een tabel met de juiste tijden en temperaturen. Zet de eenheid bovenaan tussen 

haakjes. Gebruik de linker kolom, als deze vol is ga je rechts verder. 
 

 
Tijd (......) 

 
Temperatuur (……) 

  
Tijd (......) 

 
Temperatuur (……) 

0        
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2. Verwerk je resultaten op de volgende pagina tot een grafiek. Zet de tijd horizontaal en 
de temperatuur verticaal. 

Deel 1 
Aan het begin van je grafiek loopt de lijn horizontaal. Dit noemen we deel 1. 
 
3. Noteer de twee fasen die jullie water tijdens deel 1 heeft. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

4. Noteer de faseovergang die tijdens deel 1 (voornamelijk) bezig is. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

5. Wordt er warmte toegevoegd aan het water? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

6. Loopt de temperatuur van het water op? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

7. Noteer twee dingen die er niet veranderen aan de moleculen van het water. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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8. Noteer één ding dat er wel verandert aan de moleculen van het water. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

9. Conclusie deel 1: noteer zo exact mogelijk waar de warmte van de brander tijdens 
deel 1 voor zorgt. Gebruik het deeltjesmodel. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

Deel 2 
Vervolgens loopt de grafiek een tijd lang schuin omhoog. Dit noemen we deel 2. 
 
10. Noteer welke faseovergang nu langzaam op gang komt. 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 

11. Wat gebeurt er met de temperatuur van het water? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
12. Noteer twee dingen die veranderen aan de moleculen van het water. 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

13. Conclusie deel 2: noteer zo exact mogelijk waar de warmte van de brander tijdens 
deel 2 voor zorgt. Gebruik het deeltjesmodel. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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Deel 3 
Op het laatst loopt de grafiek weer horizontaal. Dit noemen we deel 3. 
 
14. Noteer welke twee fasen jullie water hier heeft. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

15. Jullie water kookt nu. Noteer met behulp van het deeltjesmodel … 
a. een overeenkomst tussen koken en verdampen. 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
b. een verschil tussen koken en verdampen. 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
16. Conclusie deel 3: noteer zo exact mogelijk waar de warmte van de brander tijdens 

deel 3 voor zorgt. Gebruik het deeltjesmodel. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Algemene vragen 
17. Als het water ongeveer 100 °C is gaat het hevig borrelen, doordat er allemaal 

gasbelletjes ontstaan. Leg uit uit welke stof deze belletjes bestaan. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

18. Nadat je de brander hebt uitgezet gaat de temperatuur van het water weer dalen. Leg 
uit tot welke temperatuur het water zal dalen nadat je de brander hebt uitgezet.  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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19. Inzichtvraag: stel je voor dat we bij het practicum al het verdampte water opgevangen 
hebben en we zouden het in een omgeving plaatsen waar het beneden de 0°C is. 
Schets een grafiek van het temperatuurverloop van het water. Hierbij hoef je geen 
getallen aan de tijd te koppelen.  
Hierbij zul je moeten bedenken wat er tijdens het condenseren en bevriezen een 
tijdlang met de temperatuur gebeurt. 
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Project Isolatie                          
 
Inleiding project: situatiebeschrijving  
Een bedrijf met een flink aantal medewerkers merkt dat de medewerkers vaak nieuwe koffie 
moeten halen, omdat het vorige bekertje afgekoeld is voordat ze het opgedronken hebben. Dit 
kost dit bedrijf natuurlijk geld, omdat de medewerkers doorbetaald krijgen in de tijd dat ze 
koffie halen. De manager van dit bedrijf besluit om op ieder bureau een warmhouder te laten 
plaatsen. Deze warmhouder moet natuurlijk het bekertje met koffie zo lang mogelijk warm 
houden. Daarnaast moet hij niet te groot zijn en er leuk uitzien. Voor jullie de taak om deze 
warmhouder te ontwerpen! 
 
Opdracht  
Een kartonnen bekertje, dat je van de docent zal krijgen, moet zo goed mogelijk geïsoleerd 
worden. Hiervoor mag je alle materialen gebruiken die je thuis kunt vinden. Denk aan doosjes, 
potjes, blik, hout, noppenfolie, piepschuim, aluminiumfolie, enz. Het is de bedoeling dat deze 
warmhouder door jullie zelf ontworpen en gemaakt wordt. Het gebruiken van een kant en klare 
thermoskan is dus niet de bedoeling, ook is het niet de bedoeling warmtebronnen, zoals een 
kaars of extra warm water, toe te voegen. 
 
Eisen  
• De warmhouder moet zo goed mogelijk isoleren.  
• Precies het (soort) bekertje dat je ontvangen hebt moet in de warmhouder gebruikt 

worden, het bekertje moet schoon en uitneembaar zijn, zodat er uit gedronken kan 
worden.  

• De warmhouder mag maximaal 15 cm hoog, 15 cm breed en 15 cm lang zijn.  
• De warmhouder moet een soort deksel hebben, waardoor het koffiebekertje makkelijk 

erin gezet en eruit gehaald kan worden.  
• In de bovenkant moet recht boven het bekertje een gat zitten waar een standaard 

potlood makkelijk doorheen past, dit is nodig voor de meetapparatuur.  
• Naast het product moet er ook een toelichting gegeven worden, met de volgende 

onderdelen:  
o Schematische weergave van de warmhouder.  
o Welke materialen er in de verschillende onderdelen gebruikt.  
o Met welke reden deze materialen gebruikt zijn.  
o Maximaal één pagina, gebruik niet te veel tekst.  
o Vergeet jullie namen en klas niet op zowel de warmhouder als de toelichting.  

 
Beoordeling:  
• Op de eerste plek wordt een practicum gedaan waarbij je warmhouder getest wordt en 

beoordeeld wordt op hoe goed hij isoleert, dit bepaald bijna de helft van je cijfer!  
• Daarnaast beoordeelt de docent of de warmhouder wel helemaal aan de eisen 

voldoet. Een product moet natuurlijk altijd voldoen aan de eisen van de opdrachtgever.  
• Ook wordt er gekeken hoe leuk de warmhouder uitziet. Hij is natuurlijk ontworpen om 

op een bureau te staan, dus moet hij ook goed uitzien.  
• Als laatste wordt er ook meegenomen in hoeverre er is nagedacht over de materialen 

die gekozen zijn.  
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