Of het nu gaat om elektrische stroom, een waterstroom of een
warmtestroom: in het algemeen heb je om stroom te krijgen een drijvende
kracht nodig.

Of het nu gaat om elektrische stroom, een waterstroom of een
warmtestroom: in het algemeen heb je om stroom te krijgen een drijvende
kracht nodig.

Zo ook voor warmteoverdracht door geleiding.
De drijvende kracht voor de warmtestroom is het
temperatuurverschil tussen de ene en de andere kant
van een wand.
De grootte van de warmtestroom hangt naast de
drijvende kracht altijd af van de warmteweerstand.

De warmteweerstand van een wand is afhankelijk van:

 het oppervlak van de wand;
 de dikte van de wand;
 de warmtegeleidingscoëfficiënt.

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ (uitspraak lambda)

Eenheid W/ (m · K)

De wet van Fourier

Ф=

Ф
ΔT
λ
A
δ

=
=
=
=
=

ΔT · λ · A
δ

warmtestroom door geleiding in W
temperatuurverschil in K of ºC
warmtegeleidingscoëfficiënt in W/(m · K)
oppervlak loodrecht op de warmtestroom in m2
dikte van de wand in m

Bereken de warmteoverdracht.

Oppervlakte wand 6,5 m2

Ф=

ΔT · λ · A
δ

Bereken de warmteoverdracht.

Gegeven:
ΔT 20 - (-5) =25 K
A =6,5 m2
λ =0,6 W/(m · K)
ơ = 20cm = 0,2 m

Gevraagd:
Ф = ? Watt
Oppervlakte wand 6,5 m2

Ф=

ΔT · λ · A
δ

Bereken de warmteoverdracht.

Ф=

ΔT · λ · A
δ

Gegeven:
ΔT 20 - (-5) =25 K
A =6,5 m2
λ =0,6 W/(m · K)
ơ = 20cm = 0,2 m

Gevraagd:
Ф = ? Watt
Oppervlakte wand 6,5 m2

Ф=

ΔT · λ · A
25 · 0,6 · 6,5
=
= 487,5 W = 0,5 kW
δ
0,2

Echter bestaan huizen tegenwoordig niet uit een enkele wand.

We moeten het plaatje dus
gaan aanpassen.

Dat veranderd ook iets aan onze bron gegevens.

Dat veranderd ook iets aan onze bron gegevens.

En dus ook aan de formule
Ф=

A · ΔT
δ1 + δ2 + δ3
λ1 λ2 λ3

Dat veranderd ook iets aan onze bron gegevens.

En dus ook aan de formule
Ф=

A · ΔT
δ1 + δ2 + δ3
λ1 λ2 λ3

En dat maakt

Ф=

A · ΔT
δ
λ

Σ

Dat veranderd ook iets aan onze bron gegevens.

En dus ook aan de formule
Ф=

A · ΔT
δ1 + δ2 + δ3
λ1 λ2 λ3

En dat maakt

Ф=

A · ΔT
δ
λ

Σ

LET OP: Bewust delen en vermenigvuldigen !!!

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m·K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m·K)). De temperatuur aan de binnenwand van de oven
is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
Wat is de warmtestroom door de ovenwand per uur en per m2 wandoppervlak?

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
Ф = ? kJ/h · m2

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m·K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m·K)). De temperatuur aan de binnenwand van de oven
is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
Wat is de warmtestroom door de ovenwand per uur en per m2 wandoppervlak?

We schrijven eerst onze gegevens op

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
Ф = ? kJ/h · m2
Omrekenfactor:
w→ kJ/h·m2: x 3,6

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m·K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m·K)). De temperatuur aan de binnenwand van de oven
is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
Wat is de warmtestroom door de ovenwand per uur en per m2 wandoppervlak?

We schrijven eerst onze gegevens op
Kijk dan eens naar de eenheid van Ф !
Normaal is dat W. Echter vragen ze het nu per uur per m2.
1 W = 1 J/s = 3,6 kJ/h

Dat uitgedrukt per m2 maakt:
3,6 kJ
1 = 3,6 kJ/h·m2
3,6 kJ 3,6 kJ
· m2
=
=
h
h
h
m2
m2
1

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
Ф = ? kJ/h · m2
Omrekenfactor:
w→ kJ/h·m2: x 3,6

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m·K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m·K)). De temperatuur aan de binnenwand van de oven
is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
Wat is de warmtestroom door de ovenwand per uur en per m2 wandoppervlak?

De algemene formule is:
Ф=

A · ΔT

Σ δλ

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
Ф = ? kJ/h · m2
Omrekenfactor:
w→ kJ/h·m2: x 3,6

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m · K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m · K)). De temperatuur aan de binnenwand van de
oven is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
Wat is de warmtestroom door de ovenwand per uur en per m2 wandoppervlak?

De algemene formule is:
Ф=

A · ΔT

Σ δλ

In dit geval maakt dat:
Ф=

A · ΔT
δvv-steen + δ baksteen
λ vv-steen λbaksteen

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
Ф = ? kJ/h · m2
Omrekenfactor:
w→ kJ/h·m2: x 3,6

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m · K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m · K)). De temperatuur aan de binnenwand van de
oven is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
Wat is de warmtestroom door de ovenwand per uur en per m2 wandoppervlak?

De algemene formule is:
Ф=

A · ΔT

In dit geval maakt dat:
Ф=

Σ δλ
We vullen de waardes in:

Ф=

A · ΔT
δvv-steen + δ baksteen
λ vv-steen λbaksteen
1 · 683,5
0,114
0,229
+
0,06
0,6

= 300 W

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
Ф = ? kJ/h · m2
Omrekenfactor:
w→ kJ/h·m2: x 3,6

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m · K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m · K)). De temperatuur aan de binnenwand van de
oven is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
Wat is de warmtestroom door de ovenwand per uur en per m2 wandoppervlak?

De algemene formule is:
Ф=

A · ΔT

In dit geval maakt dat:
Ф=

Σ δλ
We vullen de waardes in:

Ф=

A · ΔT
δvv-steen + δ baksteen
λ vv-steen λbaksteen
1 · 683,5
0,114
0,229
+
0,06
0,6

= 300 W

En zetten de uitkomst om in de juiste eenheid:
Ф = 300 J/s · 3600s = 1080000 J/h = 1080 kJ/h
Ф = 1080 kJ/h /1m2 = 10,8 kJ/h·m2

(of 300 · 3,6)

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
ΔT = ? K
Tgrens =? ºC

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m · K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m · K)). De temperatuur aan de binnenwand van de
oven is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
We willen controleren of het baksteen bestand is tegen de temperatuur.
Deze mag maximaal 200 ºC worden. Is hier voor de juiste steen gekozen ?
In dit geval maakt dat:
De algemene formule is:
Ф=

A · ΔT

Σ δλ

A · ΔT
Ф= δ
vv-steen
λ vv-steen

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
ΔT = ? K
Tgrens =? ºC

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m · K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m · K)). De temperatuur aan de binnenwand van de
oven is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
We willen controleren of het baksteen bestand is tegen de temperatuur.
Deze mag maximaal 200 ºC worden. Is hier voor de juiste steen gekozen ?
In dit geval maakt dat:
De algemene formule is:
Ф=

A · ΔT

Σ δλ

A · ΔT
Ф= δ
vv-steen
λ vv-steen

Helaas hebben we hier te maken met een formule
met 2 onbekenden.
We zullen eerst de totale warmtestroom
moeten berekenen.

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
ΔT = ? K
Tgrens =? ºC

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m · K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m · K)). De temperatuur aan de binnenwand van de
oven is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
We willen controleren of het baksteen bestand is tegen de temperatuur.
Deze mag maximaal 200 ºC worden. Is hier voor de juiste steen gekozen ?
In dit geval maakt dat:
De algemene formule is:
Ф=

A · ΔT

Σ δλ

Ф=

A · ΔT
δvv-steen + δ baksteen
λ vv-steen λbaksteen

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
ΔT = ? K
Tgrens =? ºC

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m · K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m · K)). De temperatuur aan de binnenwand van de
oven is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
We willen controleren of het baksteen bestand is tegen de temperatuur.
Deze mag maximaal 200 ºC worden. Is hier voor de juiste steen gekozen ?
In dit geval maakt dat:
De algemene formule is:
Ф=

A · ΔT

Ф=

Σ δλ
We vullen de waardes in:

Ф=

A · ΔT
δvv-steen + δ baksteen
λ vv-steen λbaksteen
1 · 683,5
0,114
0,229
+
0,06
0,6

= 300 W

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
ΔT = ? K
Tgrens =? ºC

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m · K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m · K)). De temperatuur aan de binnenwand van de
oven is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
We willen controleren of het baksteen bestand is tegen de temperatuur.
Deze mag maximaal 200 ºC worden. Is hier voor de juiste steen gekozen ?
We gaan weer terug naar de formule:

A · ΔT
Ф= ơ
vv-steen
λ vv-steen
Nu nog maar 1 onbekende

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
ΔT = 570 K
Tgrens =? ºC

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m · K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m · K)). De temperatuur aan de binnenwand van de
oven is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
We willen controleren of het baksteen bestand is tegen de temperatuur.
Deze mag maximaal 200 ºC worden. Is hier voor de juiste steen gekozen ?
We gaan weer terug naar de formule:

Dus vullen de waardes in:

A · ΔT
Ф= ơ
vv-steen
λ vv-steen
300 =

1 · ΔT
0,114
0,06

300 =

ΔT
1,9

ΔT = 300 · 1,9 = 570 K

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
ΔT = 570 K
Tgrens =190 ºC

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m · K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m · K)). De temperatuur aan de binnenwand van de
oven is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
We willen controleren of het baksteen bestand is tegen de temperatuur.
Deze mag maximaal 200 ºC worden. Is hier voor de juiste steen gekozen ?
We hebben nu het temperatuurverschil, en kunnen dus de temperatuur
van de grens berekenen.
Tgrens = Tbinnen – ΔT = 760 – 570 = 190 ºC
ΔT is in ºC hetzelfde als in K

Gegeven:
λvv-steen = 0,06 W/(m·K)
δ vv-steen = 0,114 m
λbaksteen= 0,6 W/(m·K)
δbaksteen = 0,229 m
Tbinnen =760 ºC
Tbuiten =76,5 ºC
ΔT = 683,5 K

Gevraagd:
ΔT = 570 K
Tgrens =190 ºC

Een vlakke ovenwand bestaat uit een laag van 0,114 m vuurvaste steen
(λvv-steen = 0,06 W/(m · K)) en een laag van 0,229 m gewone baksteen
(λ baksteen= 0,60 (W/(m · K)). De temperatuur aan de binnenwand van de
oven is 760 ºC en aan de buitenwand van de oven 76,5 ºC.
We willen controleren of het baksteen bestand is tegen de temperatuur.
Deze mag maximaal 200 ºC worden. Is hier voor de juiste steen gekozen ?
We hebben nu het temperatuurverschil, en kunnen dus de temperatuur
van de grens berekenen.
Tgrens = Tbinnen – ΔT = 760 – 570 = 190 ºC
ΔT is in ºC hetzelfde als in K

De steen mag 200 ºC warm worden, maar hij wordt maar
190 ºC warm. Er is dus voor de juiste steensoort gekozen.

We hebben het nu telkens gehad over de geleiding waarbij de oppervlakten
elke keer gelijk waren. Hierdoor hadden we in de formule maar 1 A-waarde.

We hebben het nu telkens gehad over de geleiding waarbij de oppervlakten
elke keer gelijk waren. Hierdoor hadden we in de formule maar 1 A-waarde.
In de procestechniek hebben we veel met leidingen te maken. Deze
leidingen hebben een andere oppervlakte aan de buitenzijde dan aan de
binnenzijde. Omdat dit vrij bepalend is, voor de berekening, dienen we dan
te rekenen met logaritmisch gemiddelden.

We hebben het nu telkens gehad over de geleiding waarbij de oppervlakten
elke keer gelijk waren. Hierdoor hadden we in de formule maar 1 A-waarde.
In de procestechniek hebben we veel met leidingen te maken. Deze
leidingen hebben een andere oppervlakte aan de buitenzijde dan aan de
binnenzijde. Omdat dit vrij bepalend is, voor de berekening, dienen we dan
te rekenen met logaritmisch gemiddelden.

Dit doen we zowel met de oppervlakte (Am) als de straal (rm).
Zoek de formules eens op in je tabellenboek.

De formule voor warmtegeleiding door een gelaagde cilinderwand luidt:

2π · l · ΔT
Ф=
r
ln ru
i

Σ

λ

Natuurlijk kan je het Σ-teken weglaten als het een enkelvoudige
cilinderwand betreft.
Laten we eens kijken hoe dat werkt
door het maken van een som.

Gegeven:
l = 100 m
T1 180ºC = 453K
T2 30ºC = 303K
λpleister= 0,12 W/(m·K)

Gevraagd:
Ф=?W

Een 100 meter lange stoomleiding is geïsoleerd met een laag kurk van 20mm
dik en daaroverheen een pleisterlaag van 0,50cm dik.
De stalen buis heeft een inwendige diameter van 70 mm en een uitwendige
diameter van 75mm. De temperatuur aan de binnenzijde van de buis
(stoomzijde) is 180 ºC. De buitenzijde heeft een temperatuur van 30 ºC.
λpleisterlaag = 0,12 W/(m·K). Hoeveel warmte staat de leiding af?

Gegeven:
l = 100 m
T1 180ºC = 453K
T2 30ºC = 303K
λpleister= 0,12 W/(m·K)
λ kurk = 0,11 W/(m·K)
λ staal = 50 W/(m·K)

Een 100 meter lange stoomleiding is geïsoleerd met een laag kurk van 20mm
dik en daaroverheen een pleisterlaag van 0,50cm dik.
De stalen buis heeft een inwendige diameter van 70 mm en een uitwendige
diameter van 75mm. De temperatuur aan de binnenzijde van de buis
(stoomzijde) is 180 ºC. De buitenzijde heeft een temperatuur van 30 ºC.
λpleisterlaag = 0,12 W/(m·K). Hoeveel warmte staat de leiding af?

We zoeken eerst de λ-waarde van staal en kurk op in het tabellenboek.
Gevraagd:
Ф=?W

Gegeven:
l = 100 m
T1 180ºC = 453K
T2 30ºC = 303K
λpleister= 0,12 W/(m·K)
λ kurk = 0,11 W/(m·K)
λ staal = 50 W/(m·K)
r1 = 0,0350 m
r2 = 0,0375 m
r3 = 0,0575 m
r4 = 0,0625 m

Gevraagd:
Ф=?W

Een 100 meter lange stoomleiding is geïsoleerd met een laag kurk van 20mm
dik en daaroverheen een pleisterlaag van 0,50cm dik.
De stalen buis heeft een inwendige diameter van 70 mm en een uitwendige
diameter van 75mm. De temperatuur aan de binnenzijde van de buis
(stoomzijde) is 180 ºC. De buitenzijde heeft een temperatuur van 30 ºC.
λpleisterlaag = 0,12 W/(m·K). Hoeveel warmte staat de leiding af?
r1
Vervolgens berekenen we alle stalen en zetten ze om in meters.
0,5cm
20mm

70mm

75mm

r1 = ½ · 70mm = 0,0350 m
r2 = ½ · 75mm = 0,0375 m

r3 = ½ · 75mm + 20mm = 0,0575 m
r4 = ½ · 75mm + 20mm + 50mm = 0,0625 m

Gegeven:
l = 100 m
T1 180ºC = 453K
T2 30ºC = 303K
λpleister= 0,12 W/(m·K)
λ kurk = 0,11 W/(m·K)
λ staal = 50 W/(m·K)
r1 = 0,0350 m
r2 = 0,0375m
r3 = 0,0575m
r4 = 0,0625m

Gevraagd:
Ф = 2,1·104 W

Een 100 meter lange stoomleiding is geïsoleerd met een laag kurk van 20mm
dik en daaroverheen een pleisterlaag van 0,50cm dik.
De stalen buis heeft een inwendige diameter van 70 mm en een uitwendige
diameter van 75mm. De temperatuur aan de binnenzijde van de buis
(stoomzijde) is 180 ºC. De buitenzijde heeft een temperatuur van 30 ºC.
λpleisterlaag = 0,12 W/(m·K). Hoeveel warmte staat de leiding af?
r1

2π · l · ΔT
Ф=
ru =
ln r
i

Σ

λ

r
ln r2
1
λstaal

2π · l · (T1 – T2)
r
ln r3
2
+
+
λkurk

r
ln r4
3
λpleister

2π · 100 · (453 – 303)
ln 0,0375 ln 0,0575 ln 0,0625
0,0350 +
0,0375
0,0575
+
50
0,11
0,12

=

= 2,1 · 104 W

