
 

 

 

Oefenopgaven Warmte (Havo deel 4 hoofdstuk 5) 
 
 
Opgave 1 
Laat je een druppel inkt in water, vallen dan blijkt de inkt zich in het water te verspreiden. 
a Leg uit waarom de inkt zich over de gehele vloeistof verspreidt. 
Het verspreiden van de inkt gaat sneller in warm water dan in koud water. 
b Verklaar dit met behulp van het molecuulmodel. 
 
Opgave 2 
In een kamer is een deel van de vloer bekleed met hout en de rest met tegels. Je loopt op blote 
voeten door de kamer. Je merkt dat de tegels kouder aanvoelen dan het hout. 
a Wat zegt dit over de warmtegeleiding van de tegels en van het hout? 
In sommige huizen wordt vloerverwarming gebruikt. Bij vloerverwarming liggen er 
verwarmingsbuizen in het beton van de vloer. 
b Wat kun je bij vloerverwarming beter gebruiken als vloerbedekking, tegels of tapijt? Licht je 

antwoord toe. 
 

Opgave 3 
Om huizen te isoleren, worden de ramen voorzien van ‘dubbel glas’. Dubbel glas bestaat uit twee 
glasplaten met daartussen een dunne, afgesloten luchtlaag. 
a Leg uit waarom er minder warmte door dubbel glas verloren gaat dan door enkel glas. 
Als een bepaalde kamer wordt verwarmd, stijgt de temperatuur eerst snel en daarna minder 
snel totdat er een eindtemperatuur wordt bereikt. Deze kamer is voorzien van enkel glas. 
b Schets het verband tussen de temperatuur (verticaal)en de tijd (horizontaal). 
De kamer wordt nu voorzien van dubbel glas. De verwarming wordt zo ingesteld dat dezelfde 
eindtemperatuur wordt bereikt. 
c Schets in dezelfde figuur ook het temperatuurverloop als de kamer dubbel glas heeft. 
d Licht het verschil tussen je antwoorden bij b en c (de twee getekende lijnen) toe. 
 
Opgave 4 
Gebruik in alle drie de antwoorden het begrip ‘straling’. 
Deelnemers aan een marathon worden na afloop soms in aluminiumfolie gewikkeld. 
Dat gaat de uitstraling van warmte tegen. 
a  Hoe komt dat? 
Als het in de winter koud is zie je vaak dat het water onder een brug veel langzamer dichtvriest. 
b  Geef een verklaring. 
Wetenschappers denken dat het ijs van de noordpool binnen enkele jaren in de zomer helemaal 
zal verdwenen zijn. Daardoor zou de temperatuur op aarde nog meer kunnen stijgen. 
c  Waarom denken ze dat? 
 
Opgave 5 
Een oude, maar nog vaak gebruikte, eenheid van energie is de kilocalorie, afgekort: kcal. 
1 kcal is de warmte, die nodig is om één kilogram water één graad in temperatuur te verhogen. 
a Druk 1 kcal uit in J. Dus: 1 kcal = ……….. J. 
b Hoe groot is de soortelijke warmte van water uit in kcal·kg–1·K–1? 
 
Opgave 6 
Tijdens een proef warmt een ijzeren blokje van 42 gram op van 20 °C tot 90 °C. 
Bereken de hoeveelheid warmte die het blokje heeft opgenomen. 
 
 
 



 

 

 

Opgave 7 
De gemiddelde massa van een koperatoom is 63,55 u. 
Gegeven is: 1 u = 1,66054 ·10–27 kg. 
a Bereken het aantal atomen koper in één kg. 
b Bereken de soortelijke warmte van koper per atoom. 
 Vergelijk dit met de tabel op blz. 153 (kolom 6). 
 
Opgave 8 
In een bakje bevindt zich 500 g water. Met een 
verwarmingselement van 125 W verwarm je het water. Het 
verloop van de temperatuur in de tijd staat in de figuur. 
De warmte die het verwarmingselement heeft afgegeven kan 
worden berekend met: Q = P · t. 
a Bereken de warmte die het element in 10 minuten heeft 

afgestaan. 
b Bepaal de hoeveelheid warmte die het water in die 10 

minuten heeft opgenomen. 
c Vergelijk de uitkomsten van de vragen b en c. Geef twee 

mogelijke verklaringen voor het verschil. 
 
 
 
Opgave 9 
Je giet 300 g water van 70,2 °C in een bekerglas van 200 g. Het bekerglas heeft een temperatuur 
van 20,0 °C. De eindtemperatuur (na korte tijd) van water en glas wordt 64,5 °C. 
Neem aan dat er geen warmteverliezen optreden. 
a Bereken de hoeveelheid warmte die door het water is afgestaan. 
b Bereken de soortelijke warmte van deze glassoort. 
Na een lange tijd is de temperatuur van het geheel gedaald tot 25,0 °C. 
c Bereken hoeveel warmte dan door glas en water samen is afgestaan. 
 
Opgave 10 
Een elektrisch verwarmingselement heeft een vermogen van 125 W. Er moet 500 g water, dat 
zich in een koperen bakje van 300 g bevindt, worden verwarmd van 20 °C tot 75 °C. Het proces 
van verwarmen heeft een rendement van 90%. 
a Bedenk enkele redenen waarom het rendement lager is dan 100%. 
b Bereken hoe lang dit element moet aanstaan.  
 
Opgave 11 
Voor je op tafel liggen een kubus en een bol die zijn gemaakt van hetzelfde (massieve) materiaal. 
Beide voorwerpen hebben hetzelfde volume en dezelfde temperatuur. De temperatuur van beide 
voorwerpen is hoger dan de temperatuur van de kamer. 
a Leg waarom dat het voorwerp met de grootste oppervlakte het snelst afkoelt. 
De formules voor de inhoud en de oppervlakte van een bol vind je in BINAS tabel 36B. 
De kubus heeft een oppervlakte van 96 cm2. 
b Bereken het volume van de kubus (en dus ook van de bol). 
c Toon aan dat de bol een straal heeft van 2,48 cm. 
d Bereken de oppervlakte van de bol en leg daarna uit welk van de beide voorwerpen het 

snelst in temperatuur zal dalen. 
 
 
 
 



 

 

 

Opgave 12 
In een schuurtje, met een wand van baksteen (λ = 0,70 W·m–1·K–1), is de temperatuur 15 °C. 
Buiten is het 3 °C. In het schuurtje is verwarming, zodat de temperatuur gelijk blijft. De wand is 
10 cm dik en heeft een totale oppervlakte van 25 m2. Houd alleen rekening met warmte die door 
deze wand naar buiten wordt geleid. 
a Bereken welk vermogen de verwarming moet hebben. 
De verwarming wordt uitgezet. De lucht (massa 20 kg) koelt daardoor af. 
b Als je alleen met deze lucht rekening houdt, hoe lang duurt het dan voordat deze lucht één 
graad is afgekoeld? Neem aan dat de warmtestroom door de muur niet is veranderd. 
c Leg uit waarom de afkoeling in werkelijkheid (veel) langzamer zal gaan. 
 
Opgave 13 
Frank zet twee platen isolatiemateriaal verticaal achter elkaar met zo’n tien centimeter 
tussenruimte. Links van de eerste plaat (1) is de temperatuur steeds 20,0 °C, tussen de platen is 
de temperatuur steeds 14,0 °C. Iedere plaat is 4,0 m breed en 2,0 m hoog. 
De platen hebben dezelfde waarde van λ, namelijk 0,12 W·m–1·K–1. Plaat (1) is 5,0 cm dik. Plaat 
(2) heeft een dikte van 7,5 cm. Houd alleen rekening met een warmtestroom van links naar 
rechts, dus niet in zijwaartse richting. 
a Bereken het vermogen aan warmte dat door plaat (1) wordt geleid 
b Leg uit waarom deze zelfde warmtestroom door ook door plaat (2) moet gaan. 
c Bereken de temperatuur aan de rechterkant van plaat (2). 
 
Opgave 14 
De familie Jansen besluit energie te besparen door twee ramen van enkelglas te vervangen door 
dubbele beglazing. Elk van de beide ramen heeft een oppervlakte van 5,4 m2. 
Zoals je weet geldt voor de warmtestroom door een materiaal: P = (λ/d) · A · ∆T. 
Echter wordt bij isolatiematerialen vaak de breuk λ/d apart geschreven als: U, zodat de formule 
wordt: P = U · A · ∆T. In tabel 28 kun je van sommige materialen de U-waarde vinden. 
Stel dat binnenshuis de temperatuur 20 °C is en de buitentemperatuur 4 °C, gedurende een 
(winter)periode van vier weken. 
a Zoek de U-waardes op van enkel en van dubbel glas. 
b Bereken de warmtestroom door beide ramen samen als ze enkel glas hebben. 
c Idem als ze dubbel glas hebben. 
Er wordt dus energie bespaard in die vier weken. 
d Bereken hoeveel. Geef het antwoord in J. 
De ketel in het huis (rendement 80%) stookt op Gronings aardgas.  
e Bereken hoeveel m3 aardgas in die vier weken wordt bespaard. 


