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Filmlaagjes zijn dunne (laminaire) laagjes lucht voor, direct
tegen de wand
Bij laminaire lagen verplaatsen de gas- of vloeistofmoleculen
zich evenwijdig aan (ander gezegd langs) de wand.
Hoe hoger de luchtstroom langs de wand, hoe turbulenter
en hoe dunner de filmlaag.
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schematische doorsnede van de wand van een oven

Je dient de filmlaag voorstellen als een soort vaste stoflaag.
Deze laag geleid de warmte door aan de volgende laag.
De warmteweerstand van een filmlaag is veel groter
dan de warmteweerstand van een vaste stof.

Om de warmteoverdracht te berekenen heb
je voor elke laag de (film)dikte en de
warmtegeleidingscoëfficiënt nodig

De filmdikte en de warmtegeleidingscoëfficiënt
hangen af van de volgende factoren:
 De stroomsnelheid:
een hogere stroomsnelheid zorgt voor een meer turbulente stroom en hierdoor
voor een dunnere filmlaag.

 De viscositeit:
een hogere viscositeit zorgt voor een meer laminaire stroming en hierdoor voor
een dikkere filmlaag.

 De soortelijke warmte:
een hogere soortelijke warmte zorgt voor een kleinere
warmtegeleidingscoëfficiënt.

 De ruwheid van de wand:
een ruwere wand zorgt voor een dikkere gemiddelde filmlaag (de vuilafzetting
op de wand beïnvloedt ook de wand ruwheid).

 De temperatuur:
een hogere temperatuur zorgt meestal voor een lagere viscositeit.

Niet te doen omdat het nauwelijks mogelijk
is om te meten.

 De stroomsnelheid:
een hogere stroomsnelheid zorgt voor een meer turbulente stroom en hierdoor
voor een dunnere filmlaag.

 De viscositeit:
een hogere viscositeit zorgt voor een meer laminaire stroming en hierdoor voor
een dikkere filmlaag.

 De soortelijke warmte:
een hogere soortelijke warmte zorgt voor een kleinere
warmtegeleidingscoëfficiënt.

 De ruwheid van de wand:
een ruwere wand zorgt voor een dikkere gemiddelde filmlaag (de vuilafzetting
op de wand beïnvloedt ook de wand ruwheid).

 De temperatuur:
een hogere temperatuur zorgt meestal voor een lagere viscositeit.

Niet te doen omdat het nauwelijks mogelijk
is om te meten.
Oplossing : alles samenvoegen tot één

warmteoverdrachtscoëfficiënt α.
Eenheid W/(m2·K) Empirische grootheid
 De stroomsnelheid:
een hogere stroomsnelheid zorgt voor een meer turbulente stroom en hierdoor
voor een dunnere filmlaag.

 De viscositeit:
een hogere viscositeit zorgt voor een meer laminaire stroming en hierdoor voor
een dikkere filmlaag.

 De soortelijke warmte:
een hogere soortelijke warmte zorgt voor een kleinere
warmtegeleidingscoëfficiënt.

 De ruwheid van de wand:
een ruwere wand zorgt voor een dikkere gemiddelde filmlaag (de vuilafzetting
op de wand beïnvloedt ook de wand ruwheid).

 De temperatuur:
een hogere temperatuur zorgt meestal voor een lagere viscositeit.

Ф = α · A · ΔT
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warmtestroom W
warmteoverdrachtscoëfficiënt W/(m2 · K)
oppervlak van de wand m2
temperatuurverschil K

De filmlaag aan de binnenkant van de oven
uit de afbeelding heeft een warmte overdrachtscoëfficiënt van 40 W/(m2·K). De
temperatuur op de grens tussen de rest van
de lucht in de oven en de filmlaag is 180 ºC.
De temperatuur op de grens tussen de
filmlaag en de wand is 170 ºC. Het oppervlak
van de ovenwand is 0,15 m2. Wat is de warmtestroom door filmlaag 1?

Gegeven:
α = 40 W/(m2-K)
T1 180 ºC =453 K
T2 170 ºC =443 K
ΔT 453-443 = 10 K
A =0,15 m2

Gevraagd:
Ф = ? Watt
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De filmlaag aan de binnenkant van de oven
uit de afbeelding heeft een warmte overdrachtscoëfficiënt van 40 W/(m2·K). De
temperatuur op de grens tussen de rest van
de lucht in de oven en de filmlaag is 180 ºC.
De temperatuur op de grens tussen de
filmlaag en de wand is 170 ºC. Het oppervlak
van de ovenwand is 0,15 m2. Wat is de warmtestroom door filmlaag 1?

Ф = α · A · ΔT
Ф = 40 · 0,15 · 10
Ф = 60 W

We hebben nu de warmteoverdracht
berekend over 1 filmlaag.

Als we het nu over het geheel (2 filmlagen en
een wand) moeten berekenen, gebruiken we
de formule: Ф = K · A · ΔT
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Die warmtedoorgangscoëfficiënt moeten
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Een oven heeft een stalen wand met een oppervlak van 0,50 m2.
De ovenwand is 4,0 mm dik. Aan beide kanten van de wand zit een
filmlaag van lucht met een warmteoverdrachtcoëfficiënt van 23 W/(m2·K).
Het totale temperatuurverschil is 25 ºC.
Hoe groot is de warmtestroom door de ovenwand?
Eerst maken we een schets.

Gegeven:
A =0,5 m2
δ 4mm = 0,004 m
αfilmlaag=23W/(m2-K)
ΔT 25 ºC = 25 K
λ = 50 W/(m-K)
uit tabellenboek

Gevraagd:
Ф = ? Watt
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Een oven heeft een stalen wand met een oppervlak van 0,50 m2.
De ovenwand is 4,0 mm dik. Aan beide kanten van de wand zit een
filmlaag van lucht met een warmteoverdrachtcoëfficiënt van 23 W/(m2·K).
Het totale temperatuurverschil is 25 ºC.
Hoe groot is de warmtestroom door de ovenwand?
Eerst maken we een schets.
Dan berekenen we de K-waarde

λ = 50 W/(m-K)
uit tabellenboek

Gevraagd:
Ф = ? Watt
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= 11,48943 W/(m2·K)
1 + 0,004 + 1
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Gegeven:
A =0,5 m2
ơ 4mm = 0,004 m
αfilmlaag=23W/(m2-K)
ΔT 25 ºC = 25 K

Een oven heeft een stalen wand met een oppervlak van 0,50 m2.
De ovenwand is 4,0 mm dik. Aan beide kanten van de wand zit een
filmlaag van lucht met een warmteoverdrachtcoëfficiënt van 23 W/(m2·K).
Het totale temperatuurverschil is 25 ºC.
Hoe groot is de warmtestroom door de ovenwand?
Eerst maken we een schets.
Dan berekenen we de K-waarde

λ = 50 W/(m-K)
uit tabellenboek

Gevraagd:
Ф = ? Watt

K=
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Vervolgens berekenen we de warmtestroom
Ф = K · A · ΔT = 11,48943 · 0,5 · 25 = 143,75 W
Ф = 0,14 kW

Een ruit van 2,00 m2 is 5,00 mm dik. De warmtegeleidingscoëfficiënt
van de ruit is 0,930 W/(m·K). De warmteoverdrachtscoëfficiënt van
de filmlagen is 25,0 W/(m2·K). De buitentemperatuur is -10,0 ºC, de
binnentemperatuur is 20,0 ºC.
Hoe groot is het warmteverlies door deze ruit?

Een ruit van 2,00 m2 is 5,00 mm dik. De warmtegeleidingscoëfficiënt
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binnentemperatuur is 20,0 ºC.
Hoe groot is het warmteverlies door deze ruit?

Gegeven:
A =2 m2
ơ 5mm = 0,005 m
α1=25 W/(m2-K)
λ = 0,930 W/(m-K)
T1 -10ºC = 263 K
T1 20ºC = 293 K
ΔT 293-263 = 30 K
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Een ruit van 2,00 m2 is 5,00 mm dik. De warmtegeleidingscoëfficiënt
van de ruit is 0,930 W/(m·K). De warmteoverdrachtscoëfficiënt van
de filmlagen is 25,0 W/(m2·K). De buitentemperatuur is -10,0 ºC, de
binnentemperatuur is 20,0 ºC.
Hoe groot is het warmteverlies door deze ruit?
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Gegeven:
A =2 m2
ơ 5mm = 0,005 m
α1=25 W/(m2-K)
λ = 0,930 W/(m-K)
T1 -10ºC = 263 K
T1 20ºC = 293 K
ΔT 293-263 = 30 K
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Een ruit van 2,00 m2 is 5,00 mm dik. De warmtegeleidingscoëfficiënt
van de ruit is 0,930 W/(m·K). De warmteoverdrachtscoëfficiënt van
de filmlagen is 25,0 W/(m2·K). De buitentemperatuur is -10,0 ºC, de
binnentemperatuur is 20,0 ºC.
Hoe groot is het warmteverlies door deze ruit?
K=

1
1 + δ
α1 λ
1
= 22,0379 W/(m2·K)
K=
1 + 0,005
25 0,930

Ф = K · A · ΔT = 22,0379 · 30 · 2 = 1322,275 W
Ф = 1,32 kW

Ф=

2π · l · ΔT
ru
ln
ri
1
1
+
+
αu · ru
αi · ri
λ

Σ

Door een stalen buis, die is opgehangen in een ruimte, stroomt met grote
snelheid een gas met een gemiddelde temperatuur van 150 ºC. De buis
heeft een uitwendige diameter van 5,0 cm en een wanddikte van 3,0 mm .
De omgevingstemperatuur is 20 ºC.
2
Hoeveel warmte verliest de leiding per meter αgas-buiswand = 45 W/(m ·K)
2
aan de omgeving door stroming en geleiding? αwand-omgeving = 5,0 W/(m ·K)

Gegeven:
l=1m
T1 150ºC = 423 K
T1 20ºC = 293 K
ΔT 423-293=130 K
δ 3mm = 0,003 m
αi= 45 W/(m2-K)
αu= 5 W/(m2-K)
λ = 50 W/(m-K)
ru ½·5cm=0,025 m
ri ½·5cm -3mm =
0,022 m
Gevraagd:
Ф = ? Watt
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Door een stalen buis, die is opgehangen in een ruimte, stroomt met grote
snelheid een gas met een gemiddelde temperatuur van 150 ºC. De buis
heeft een uitwendige diameter van 5,0 cm en een wanddikte van 3,0 mm .
De omgevingstemperatuur is 20 ºC.
2
Hoeveel warmte verliest de leiding per meter αgas-buiswand = 45 W/(m ·K)
2
aan de omgeving door stroming en geleiding? αwand-omgeving = 5,0 W/(m ·K)
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Gevraagd:
Ф = ? Watt

Ф=

2π · 1 · 130
ln 0,025
1
0,022
1
+
+
5 · 0,025
45· 0,022
50

Ф = 91 W

