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Verband tussen ‘warmte’ (therme) en ‘kracht’ (dynamis)  

 Moderne thermodynamica: energie en eigenschappen van stoffen iea: internationaal energie-
agentschap  

 2011: daling in energievraag  energie-efficiëntie (meer maken met minder energie 

 VERBRUIK: transportsector ( ), industrie (  ), huishoudens (  )   
=>  3 sectoren moeten tegelijkertijd worden aangepast  
 

 

Eenhedenstelsel  
 SI: Système International d’Unités  

  7 basiseenheden: lengte (meter: m), massa (kilogram: kg), tijd (seconde: s), elektrische stroom (Ampère: A), 
thermodynamische temperatuur (Kelvin: K), hoeveelheid stof (mol), lichtsterkte (candela: cd) Tabel p 16 

 Samengestelde eenheden: tabel p 17 
 

TEMPERATUUR  

 Thermisch evenwicht: toestand verandert niet meer TA = TB  

 Thermometer: een derde lichaam wordt in verband gebracht met 2 temperaturen (uitzetting van kwik is een 
maat voor de temperatuur)  

 T = t + 273 (T = absolute temperatuur in K, t = temperatuur in °C)  

 Tripelpunt van water= 273, 16 K: punt waarbij water in 3 fasen bestaat  vloeistof, gas en vast  

 Kelvin schaal: absolute temperatuurschaal, dus geen negatieve kelvin (in Celsius uiteraard wel) 

 T(°C) = T (K) – 273,15 => Trippelpunt H2O ligt héél dicht bij het smeltpunt van H2O. 
 

MASSA & MOLECULES 

 Molaire massa [kg/kmol]: M=
 m  

n
  (m = massa [kg], n = hoeveelheid stof [kmol] )  

 Massastroom/massadebiet �̇� [kg/s]: massa per tijdseenheid  

 Volumestroom �̇� = leidingsdoorsnede A x stromingssnelheid c 

 Behoud van massa: massa wordt niet vernietigd, mol wel 
 

DRUK  

 Eenheid: Pascal [Pa] = 
N

m²
  

 P = 
F

A
 = 

kracht

opp. Eenheid
 

 1 bar = 105 Pa ≈ pa  (= atmosferische druk = 1,013 bar)  

 In alle berekeningen gebruiken we voor p de absolute druk: p = pa + pman   (p = absolute druk, pa = 
atmosferische druk, pman = manometerdruk) 

 Figuur 1.1 HB p 18 

1. p < pa : p = pa – pvac   (pvac = vacuümmeter)  
2. p = pa : 0% vacuüm   

3. p = 0 : 100% vacuüm 

  

H1: Algemene begrippen  

Inleiding: “Wat is thermodynamica?” 
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VOLUME 

 Afhankelijk van druk (p) en temperatuur (T) 

o Vast: in de meeste gevallen verwaarloosbaar 

o Vloeistof: onsamendrukbaar (geen invloed p), wel uitzetting tgv temperatuur 

o Gas: Het volume is sterk afhankelijk van zowel p als T => gaswetten 

=> Normale omstandigheden: temperatuur = 0 °C (in de praktijk soms 15°C) en druk 1, 013 bar 

 Soortelijk (specifiek) volume = volume per massa-eenheid 

o 𝑣 =  
V

m
= 

1

𝜌
  [ m³ /kg] 

=> De reciproke (omgekeerde) waarde van 𝜌 

 

DICHTHEID/DENSITEIT 

 Dichtheid = soortelijke massa of volumieke massa 

o 𝜌 = 
m

𝑉
  [kg/m³] 

 

KRACHT – ARBEID – VERMOGEN 

 Kracht: Wet van Newton: F = m.a  [N]  = Newton 

 Arbeid: kracht x verplaatsing: W = F. Δx  [Nm] = [J] = Joule 

 Vermogen: arbeid / tijdseenheid : P = 
𝑊

𝛥 𝑡
=  

𝐹.𝛥𝑥 

𝛥 𝑡
= 𝐹. 𝑣  [J/s] = [W] =Watt 

 

VERMOGEN  

 Eenheid: Watt [W]=  
J

s
= 

Joule

seconde
  

 Energiehoeveelheid per tijdseenheid 

 P = W. s : Vermogen is arbeid (J) per tijdseenheid (s), een energie hoeveelheid 

 kWh = energiehoeveelheid per uur (wordt gebruikt voor levering van elektrische energie)  

         = Vermogen [kilo x Watt] . Tijd [uur] = arbeid 

 

Soortelijke warmte 
 Voor de hoeveelheid warmte dQ die aan een stof met massa m moet worden toegevoerd om voor een 

temperatuurstoename dT, geldt: dQ = m. c. dT 

 Bij V = cte geldt: dQ = n.c.dT 

 Met c = soortelijke warmte per massa-eenheid (is geen cte voor een bepaalde stof, afh. van p en T)  
o Bv. c = a + bt + dt² ( met a, b en d constanten) 
o De toe te voeren warmte kan dan door integratie worden bepaald: 

o Q 1-2 = m ∫ 𝑐 𝑑𝑡 = 𝑚 ∫ (𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑑𝑡2) 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

𝑡2

𝑡1
 

Q 1-2 = m [ a.(t2 – t1) + 
1

2
.b.(t2² - t1²) + 

1

3
.d.(t2³ - t1³)] 

=> Eenvoudigere berekening indien de gemiddelde waarde van c bekend is 

 Bij GASSEN is c bovendien sterk afhankelijk van de omstandigheden bij warmtetoevoer, 2 gevallen: 
1. gas in afgesloten ruimte => V = constante => bij warmtetoevoer: p      : cv = warmtecap. bij cte volume 
2. gas bij warmtetoevoer =>  V     zodat p = constante. Cp = warmtecap. bij cte druk 

=> voor eenzelfde temperatuurstoename is er meer warmte nodig in het tweede geval : cp > cv 

o k = cp  / cv   
o R = cp – cv ( de gasconstante, onafhankelijk van T) 
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GEMIDDELDE SOORTELIJKE WARMTE 

 

 De toe te voeren hoeveelheid warmte die nodig is voor een temperatuurverhoging van t1 tot t2 per eenheid 
van massa wordt gegeven door: 

Q 1-2 =  ∫ 𝑐 𝑑𝑡
2

1
 

 Stel dat de soortelijke warmte c afhankelijk is van de temperatuur zoals op de tekening aangegeven, dan 
wordt Q 1-2 gegeven door de oppervlakte onder deze curve. Wordt met een gemiddelde waarde van de 
soortelijke warmte gerekend, dan geldt: 

o Q 1-2 = m ∫ 𝑐 𝑑𝑡
2

1
=  𝑐1̅−2(t2 – t1)  = middelwaardestelling wiskunde 

o => wiskundige afleiding waarbij de opp onder de curve vervangen wordt door 
een rechthoek met dezelfde opp. Met breedte (t2 – t1) en de hoogte is dan per 
definitie 𝑐1̅−2  

o LET OP: 𝑐̅ is niet de gemiddelde waarde tussen t1 en t2 
o Uit de afleiding (HB p 21) krijgen we: 
o Q 1-2 = 𝑐1̅−2 (t2 – t1) = 𝑐2̅t2 - 𝑐1̅t1   met 𝑐1̅ = de gemiddelde waarde van c tussen 0 °C en t1 

              𝑐2̅ = de gemiddelde waarde van c tussen 0 °C en t2  
=> de toe te voeren warmte voor massa m wordt: 
o Q 1-2 = 𝑚. 𝑐1̅−2 (t2 – t1) = m.( 𝑐2̅t2 - 𝑐1̅t1) 

 

Verbrandingswaarde en stookwaarde 

VERBRANDINGSWAARDE 

 

 De verbrandingswaarde (Hv ) van een vaste of vloeibare stof = de warmtehoeveelheid die vrijkomt bij 
volledige verbranding van 1 kg brandstof met inbegrip van de condensatiewarmte van de waterdamp die bij 
verbranding werd gevormd. Maw een maatstaf voor de hoeveelheid warmte die beschikbaar komt voor 
praktische doeleinden. 

 Deze wordt bepaald met een proef waarbij de verbrandingsgassen (die ontstaan bij verbranding van 
brandstof) worden afgekoeld zodat er condensatie plaatsvindt. Hierbij is de afgevoerde warmte de 
verbrandingswaarde ( ≠ warmte) 
 
condensatie = van gas/damp naar 
vloeistof 
 
 

 Een brandstof wordt niet gekocht aan /m³ of /kg maar per verbrandingswaarde. Deze is afhankelijk van de 
samenstelling 
 

STOOKWAARDE 

 

 De stookwaarde (Hs) = de verbrandingswaarde – de condensatiewarmte van de gevormde waterdamp 
 

Rendement 
 De toegevoerde energie is steeds groter dan de energie die eruit nuttig wordt verkregen 

 Een rendement is nooit groter dan 1 of 100% 

 Thermisch rendement: de verhouding tussen de verkregen nuttige arbeid en de hiervoor benodigde warmte 

o ŋth = 
𝑛𝑢𝑡𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑒𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑟𝑚𝑡𝑒
=  

Wnuttig

Qtoe
  (20 % à 50 %) 

o VAAK: 
�̇�

�̇�
=  

𝑃

�̇�.𝑆
    ( �̇� = arbeid per tijdseenheid = vermogen) 

 
 
 

 Elektromotor: Hierbij is het rendement de verhouding tussen de mechanische energie die aan de uitgaande 
as wordt geleverd en de elektrische energie die hiervoor aan de motor wordt toegevoerd. 
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 Verwarmingsketel: de verhouding tussen de hoeveelheid warmte die door het water wordt opgenomen en 
de warmtehoeveelheid die men heeft moeten toevoeren. 

o ŋth = 
𝑄𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

𝑄𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓
=  

𝑄𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

�̇�.𝑆
= 

𝑛𝑢𝑡𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑤𝑎𝑟𝑚𝑡𝑒

𝑡𝑜𝑒𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑟𝑚𝑡𝑒
  

=> De warmtestroom Q = de benodigde hoeveelheid brandstof /tijd (sec.) x de stookwaarde 

o ŋk = 
𝑄

𝑄𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓.  𝐻𝑠
  => Deze norm werd lang geleden gemaakt, maar is eigenlijk fout 

o ŋk = 
𝑄

𝑄𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓.  𝐻𝑉
  => Deze norm is wel correct (hier uit volgt: rendement altijd < 1) 

o  

 Mechanisch rendement: de verhouding tussen de effectieve arbeid We die aan de uitgaande as vrijkomt en 
de arbeid Wi die aan zuigers wordt afgegeven (We < Wi). Het verschil tussen beide wordt veroorzaakt door 
mechanische wrijvingsverliezen.  

o ŋm = 
We

Wi
= 

Pe

Pi
   

o Bij een machine waaraan mechanische energie moet worden toegevoerd (bv compressor) is     
We > Wi en moeten de teller en noemer omgedraaid worden (aangezien rendement < 1) 
 

Ideale gassen 

 
 Een ideaal gas is een gas waarbij moleculen een verwaarloosbaar volume hebben en geen krachten op elkaar 

uitoefenen (geen drukeffecten door de moleculen zelf) 

 LET OP: lucht is geen ideaal gas, maar het gedraagt zich als een ideaal gas in atmosferische omstandigheden 
 

WET VAN BOYLE – GAY LUSSAC 

 

 De ideale gaswet van Boyle-Gay Lussac geldt enkel voor ideale gassen 

o 
p.V

T
 = een constante met de temperatuur steeds in Kelvin, druk in pascal ( 1 bar = 105 Pa) 

o 
p1. V1

T1
  =  

p2. V2

T2
   bij een gelijkblijvende massa / # mol 

 Toestandsveranderingen: 
o Isobaar = constante druk   V/T = cte 
o Isochoor = constant volume  p/T = cte 
o Isoterm = contante temperatuur pV = cte  

 

 Toestandsvergelijking: 
o pV = mRT met p = de absolute druk van het gas 

 R = de specifieke gasconstante [ J/(kg.K)] 

ALGEMENE GASCONSTANTE 

 

 pV = mRT  
p V

nT
=MR => 

p V

nT
= Cte 

=> Volgens de Wet van Avogadro is van elk ideaal gas de verhouding V/n constant bij gelijkblijvende 
druk en temperatuur 

 Ra = MR : algemene / absolute / molaire gasconstante met Ra = 8315 J/(kmol. K) 

 pV = nRaT: deze toestandsverandering is onafhankelijk van de aard van het gas 

 Elk ideaal gas heeft een volume van 22,4 m³n / kmol  (NORM Vm bij p = 1,013 bar en T = 273K) 
 

Gasmengsel 
 Diffusie: gassen kunnen makkelijk en in iedere verhouding met elkaar worden gemengd. We nemen aan 

dat dit leidt tot een  homogeen mengsel van ideale gassen 

 Wet van Dalton: druk p die gasmengsel in een ruimte met volume V uitoefent, is de som van de partiële 
drukken (pi = partiële druk = druk voor elke component afzonderlijk uitgeoefend) 

o p = ∑ pi
n
i=1  

 Wordt in gedachten één van de gassen uit het mengsel, met partiële druk pi bij cte temperatuur 
samengeperst tot de druk p van het mengsel, en verandert het volume hierbij van V tot Vi , dan geldt: 
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o piV = pVi => Vi = 
pi V

p
 

o V = ∑ Vi
n
i=1    (afleiding HB p 29) 

 Partieeldruk = druk die component zou aannemen als het gas zich alleen in V bevindt, op eenzelfde T als 
het mengsel 
 

VOLUME- EN MASSAVERHOUDING  

 

 piV = pVi   
pi

Vi
= 

p

V
 

 Massafractie = 
mi

m
 

 Volumeverhouding = 
Vi

V
 

 Aangezien mi = ni Mi => molverhouding: 
ni

n
 

 

GASCONSTANTE VAN EEN GASMENGSEL  

 

 piV = pVi  = mi Ri T 

 pV = m Rmengsel T    met  Rmengsel = ∑
𝑚𝑖

𝑚
.𝑛

𝑖=1  Ri 

 

DICHTHEID VAN EEN GASMENGSEL 

 

 𝜌 =  
m

V
=  

p

R m T
   met  𝜌 mengsel = ∑

𝑉𝑖

𝑉
.𝑛

𝑖=1  𝜌 i 

 
 

SOORTELIJKE WARMTE VAN EEN GASMENGSEL 

 

 Cmengsel = ∑
𝑚𝑖

𝑚
.𝑛

𝑖=1  ci  ( massafractie : per kg) 

 Cmengsel = ∑
𝑉𝑖

𝑉
.𝑛

𝑖=1  ci  ( volumefractie : per J/m³K) 

 dQ  = ∑  𝑛
𝑖=1 mi ci dT = m ( ∑

𝑚𝑖

𝑚
.𝑛

𝑖=1  ci ) dT 

 

TER INFO 

 

 Compressie = samendrukken / kleiner maken 

 Expansie = uitzetting / uitbreiding 
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Eerste hoofdwet van de thermodynamica = er kan geen energie verloren gaan / uit het niets ontstaan. 
Energie wordt omgezet van de ene in de andere vorm 

 Niet alle beschikbare energie wordt omgezet in arbeid, het resterende % vd toegevoegde energie wordt 
als warmte naar de omgeving afgevoerd 

 Het is niet mogelijk om thermische E volledig om te zetten in mechanische E 
 

Systeem en omgeving  

 
 Systeem = gebied dat wordt bestudeerd  

o Gesloten systeem: geen uitwisseling van massa 
o Open systeem: wel massa-uitwisseling 
o Geïsoleerd systeem: systeem dat geen enkele wisselwerking heeft met z’n omgeving 

 Omgeving = alles wat buiten ons systeem ligt 

 Systeemgrenzen = tussen systeem en omgeving 

 Homogeen systeem = chemische en fysische eigenschappen binnen systeemgrenzen zijn overal gelijk 

 Heterogeen = verschillende chemische en fysische eigenschappen binnen systeemgrenzen 

 Inwendig in evenwicht = binnen systeemgrenzen geen p- of T-verschillen  

 Uitwendig in evenwicht = p en T zijn gelijk aan die van de omgeving 

 Thermodynamisch evenwicht = een toestand waarin een thermisch en mechanisch evenwicht bestaat, 
zowel tussen systeem en omgeving als binnen de systeemgrenzen. 

 

Toestandsgrootheden en veranderingen 
 Toestand = voorwaarden waaronder systeem door zijn eigenschappen wordt beschreven 

 Proces = verandering van toestand 

 Cyclus = opeenvolging van processen die beginnen EN eindigen in dezelfde toestand 

 Toestandsgrootheid = de toestand van een systeem in evenwicht kan worden beschreven door een 
aantal karakteristieke, fysische grootheden die daarom toestandsgrootheden worden genoemd. 

o De belangrijkste zijn: druk (p), temperatuur (T) en volume (V) 
=> direct meetbaar 

o Bovendien 3 toestandsgr. die hieruit kunnen worden afgeleid: de inwendige energie U, de 
enthalpie H en de entropie S 

=> niet direct meetbaar 
o Specifieke toestandsgr. = betrokken op de eenheid van massa en worden geschreven met 

een kleine letter als v, u, h en s 
o Calorische toestandsgr. = inwendige E, enthalpie en entropie 

 De verandering die zo een toestandsgrootheid ondergaat is niet afhankelijk van de wijze waarop het 
systeem van de ene in de andere toestand is gekomen. Deze verandering is onafhankelijk van het 
gekozen pas. 

 Quasi-statische toestandsverandering: alle toestanden bij benadering in evenwicht 

 Niet-statische toestandsverandering: eindige verstoring van het evenwicht (begin- en 

eindtoestand zijn wel altijd evenwichtstoestanden) 

  

H2: De eerste hoofdwet  
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Omkeerbare en niet-omkeerbare toestandsveranderingen 
 

 Omkeerbaar proces = ideaal (theoretisch) proces dat van zijn eindtoestand terug naar 
zijn begintoestand kan worden gebracht ( zowel het systeem als de omgeving zullen naar 
de begintoestand terugkeren). Er is geen blijvende wijziging aan de omgeving 

o bv. langzaam ingedrukte zuiger met gas 
o perpetuum mobile eerste soort: als de wrijving verwaarloosd wordt zal dit 

systeem eeuwig  blijven “draaien”. In werkelijkheid treden er verliezen op. 

 Kan niet: het is namelijk niet mogelijk om een machine te ontwerpen die voorduren 
arbeid levert zonder dat een equivalente warmte aan het systeem wordt toegevoerd. 
Deze conclusie sluit het bestaan van een perpetuum mobile uit. 

 

OMKEERBARE TOESTANDSVERANDERINGEN  

 

 We beschouwen het samendrukken van een gasvormig medium in een zuigermachine: 
o De druk op het gas wordt zo langzaam opgevoerd dat het drukverschil tussen systeem en 

omgeving op elk moment oneindig klein is. Dit geldt ook voor de temperatuur zodat de 
toestand van het medium bij het samendrukken bestaat uit een aaneenschakeling van 
(bijna) evenwichtstoestanden => de compressie (samendrukking) verloopt quasi-statisch 

o Zou men de druk op het systeem vervolgens heel langzaam verlagen, dan zet het gas quasi-
statisch uit (= expansie) en bereikt het ten slotte weer de begintoestand 

=> voor de omkeerbaarheid is het niet nodig dat het expansieproces ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd 
of dat het proces praktisch uitvoerbaar is 
 

 

NIET - OMKEERBARE TOESTANDSVERANDERINGEN  

 

 De werkelijkheid 

 Deze processen verlopen nooit vanzelf in de omgekeerde richting 

 Oorzaken van het niet-omkeerbaar verlopen van een proces:  
o Eindige drukverschillen tussen systeem en omgeving 
o Eindige temperatuurverschillen tussen systeem en omgeving  
o Wrijvingsverschillen, zowel in- als uitwendig 

 Als voorbeeld beschouwen we twee natuurlijke processen 
o = vanzelf verlopende processen zoals: 

 

Eerste hoofdwet voor gesloten systeem 
 De ervaring dat een perpetuum mobile niet kan bestaan heeft geleid tot de eerste hoofdwet = wet van 

behoud van energie: energie kan niet verloren gaan noch uit het niets ontstaan” 

=> Energietoevoer – energieafvoer = energieverandering van het systeem 
o De energie van het systeem bestaat uit de inwendige energie U, de potentiele energie Ep en 

de kinetische energie Ek. We nemen aan dat het systeem in rust is zodat Ep en Ek buiten 
beschouwing gelaten kunnen worden.  

o Gewoonlijk zijn er maar wee vormen van energie die aan een systeem worden 
overgedragen, nl arbeid en warmte. 

o De energiebalans van een systeem waaraan warmte Q wordt toegevoerd en arbeid W wordt 
afgevoerd luidt: Q – W = ΔU 
=> voor een toestandsverandering: Q1-2 – W1-2 = U2 – U1  of Q1-2 = U2 – U1  + W1-2 

=> formulering eerste hoofdwet: 𝜕Q = m.CV.dT + p.dV 
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Tekenafspraken: 

 Toevoer van warmte: Q is positief 
 Afvoer van warmte: Q is negatief 
 Toevoer van arbeid: W is negatief 
 Afvoer van arbeid: W is positief 

 
o Voor een oneindig kleine toestandsverandering geldt: 𝜕Q - 𝜕W = dU   

=> (𝜕 = proces, d = verandering toestandsgrootheid) 
 

INWENDIGE ENERGIE 

 De inwendige energie U is een toestandsgrootheid en is afhankelijk van druk, temperatuur en volume 
o Toestandsgrootheid: U = f (p,V,T) 
o Toestandsvergelijking: f (p,V,T) = 0 ; U = f (p,T) 

 Voor ideale gassen: U = f (t) 
o Algemeen geldt : ΔU = mCv ΔT   en U2 – U1 = mCv (T2 – T1) 
o pV-diagram (HB p 45-46) 

 Voor niet-ideale gassen: 
o Via tabellen 
o Werkwijze HB p 46 

 

VOLUMEVERANDERINGSARBEID 

 

 De volumeveranderingsarbeid is een arbeid dat een volumeverandering veroorzaakt 

 Afleiding volume-arbeid: 

o 𝜕W = F.ds  𝜕W = p.A.ds  𝜕W = p.dV  W1-2 = ∫ 𝑝. 𝑑𝑉
𝑉2

𝑉1
    met p = absolute druk [Pa] 

 Volume constant : dV = 0 =>  W1-2 = ∫ 𝑝. 𝑑𝑉
𝑉2

𝑉1
 = 0 

 Druk constant : W1-2 = 𝑝. ∫ 𝑑𝑉
𝑉2

𝑉1
 = p (V2 – V1) 

 Indien p en V beide geen constante zijn, dan gebruiken we de formule p.Vn = C 

 => W1-2 = ∫ 𝑝. 𝑑𝑉
𝑉2

𝑉1
  =∫

𝐶

𝑉𝑛 . 𝑑𝑉
𝑉2

𝑉1
 = C. ∫ 𝑉−𝑛𝑑𝑉 

o De druk moet dus uitgedrukt worden ifv van V. Hiervoor gebruiken we een pV-diagram 
waarbij arbeid gelijk is aan de opp onder de curve  

o Arbeid = afhankelijk van de gevolgde weg en dus GEEN toestandsgrootheid 
o Verdringingsarbeid: nodig om de atmosfeer (atmosferische druk) weg te drukken: 

 Wa = paAs = pa (V2 – V1) 
o De nuttige arbeid (de totale arbeid) is de som van de volume-arbeid ( W<0 indien toevoer) 

en de verdringingsarbeid. 
o HB p 47 

 

THERMISCHE ENERGIE 

 

 2 paden: QA = ΔU + WA en QB = ΔU + WB  (W en Q zijn procesgrootheden, worden bepaald door pad) 

 WA < WB en QA < QB => QB – QA = WA – WB (figuur 2.7 HB p 49) 

 R = CP – CV  (CP = c bij constante druk, CV = warmtecapaciteit) 
 

ELEKTRISCHE ENERGIE 

 

 Elektrische E kan gemakkelijk worden omgezet in warmte of in mechanische E 

 We kunnen deze E onderbrengen in de term Q of W, afhankelijk van de keuze van de systeemgrenzen: 
keuze controlevolume geeft je andere inzichten over hetzelfde probleem 
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ENTHALPIE H 

 

 Enthalpie H is warmte-inhoud 

 H = U + pV 

 dQ = dH - Vdp 
o Bij constante druk geldt: Q1-2 = H2 – H1 

 ΔH = m CP (T2 – T1)  (afleiding HB p 51) 
 

UITDRUKKINGEN VAN DE EERSTE HOOFDWET VOOR GESLOTEN SYSTEMEN 

 
  

 
1.    Q1-2 = U2 – U1 + W1-2  

=> wordt het volume constant gehouden, dan kan geen (volume-) arbeid geleverd worden ( W1-2 = ∫ 𝑝𝑑𝑉
2

1
 ) 

en geldt : Q1-2 = U2 – U1 

 
2.   dQ = dU + pdV 
   dQ = mCvdT + pdV    
 
3.   dQ = dH – Vdp 

dQ = mCpdT – Vdp   
 

U2 – U1 = mCv ( T2 – T1) 

H2 – H1 = mCP ( T2 – T1) 
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 De toestand van een gesloten systeem verandert als er energie met de omgeving wordt uitgewisseld. 
Deze veranderingen worden in de praktijk beschreven als pVn = C  

 Een toestandsverandering die aan deze vergelijking voldoet, noemt men een polytroop 

 Deze formule maakt het mogelijk om de volumearbeid te berekenen voor omkeerbare polytropen: 

W1-2 = ∫ 𝑝𝑑𝑉
2

1
 

 Alle berekeningen zullen, tenzij anders vermeld, worden uitgevoerd voor omkeerbaar verlopende 
toestandsveranderingen van ideale gassen. 

 Opgelet: gaswet = toestandsvergelijking; polytroop = procesbeschrijving 
 

Wetten van Poisson 

 
 In pVn = C  (1) is de exponent n een constante, maar niet gelijk voor elke polytroop. De waarde is 

afhankelijk van de wijze waarop het proces wordt uitgevoerd en wordt experimenteel bepaald. Deze 
bedraagt ca. 1,1 voor stoom die in de begintoestand verzadigd is en ca. 1,3 voor aanvankelijk 
oververhitte stoom. 

 Voor een ideaal gas geldt: pV = mRT 

=> 
m R T

V
 Vn = C  => T.Vn-1 = C  (2)  

o Vervangen we het volume V = mRT/p 

=> 
Tn

pn-1 = C (3) 

=> Voor het zoeken van n gebruiken we een logaritmische vergelijking: x = gy  y = logg(x) 
 

 De uitdrukkingen (1), (2) en (3) staan bekend als de wetten van Poisson. Door het gebruik van de gaswet 
bij de afleidingen van (2) en (3) is de geldigheid hiervan beperkt tot de ideale gassen.  

 

Arbeid en warmte bij polytropische toestandsveranderingen 

 
 Een polytropisch proces geeft de vorm aan van je proces en dus eigenlijk de hoeveelheid warmte en 

arbeid die je tijdens dit proces toevoegt. 

 Dit zijn de belangrijkste uitdrukkingen, afleidingen zie HB p 60-61 

 c kan beschouwd worden als de soortelijke warmte van de polytroop. Het verband tussen n en c bij 

polytropische toestandsveranderingen wordt gegeven door: 

c = cv -  
R

n -1
  => n = 

𝐶− 𝐶𝑝

𝐶− 𝐶𝑉
   

 Bovendien weten we dat R = CP – CV en dat k = 
𝐶𝑝

𝐶𝑣
   

  

H3: Toestandsveranderingen in gesloten systemen  

 

1.    W1-2 = 
-1

n-1
  (p2V2 – p1V1)    3.  Q1-2 = mc (T2 – T1) 

=> geldt voor elk willekeurig gasvormig medium    
 

2.  W1-2 = 
−𝑚𝑅

𝑛−1
  (T2 – T1)      4. Q1-2 = 

𝑘−𝑛

𝑘−1
 ( W1-2) 

=> geldt enkel voor ideale gassen     
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Bijzondere polytropen 

 

 In de praktijk zijn er vier bijzondere toestandsveranderingen: 

o Isobaar (p = Cte) 

o Isochoor (V = Cte) 

o Isotherm (T = Cte) 

o Adiabaat ( Q = 0)  

ISOBAAR 

 W1-2 = p (V2 – V1) = mR(T2 – T1) 

 Q1-2 = mcp (T2 – T1) = 
𝑘

𝑘−1
 p (V2 – V1) = 

𝑘

𝑘−1
 W1-2 

 

ISOCHOOR 

 W1-2 = 0 

 Q1-2 = mcv(T2 – T1) = 
𝑉

𝑘−1
  (p2 – p1) 

 

ISOTHERM 

 Q1-2 = W1-2 = mRT.ln 
𝑉2

𝑉1
 = pV*.ln 

𝑉2

𝑉1
 OF Q1-2 = W1-2 = mRT.ln 

𝑝1

𝑝2
 = pV*.ln 

𝑝1

𝑝2
  

 Opgelet: V2/V1 vs. p1/ p2  

 * pV = p1V1 = p2V2 ( want n = 1) 

 

ADIABAAT 

 De adiabaat is een toestandsverandering waarbij geen warmte wordt toe- of afgevoerd ( systeem is goed 

geïsoleerd of het proces verloopt heel snel): Q1-2 = 0 

 Een omkeerbaar verlopend adiabatisch proces wordt een isentroop ( gelijkblijvende entropie) genoemd 

(afleidingen HB p62): 

o W1-2 = - (U2 – U1) = - mcv (T2 – T1) 

o W1-2 = 
−1

𝑘−1
 (p2V2 – p1V1) = 

−𝑚𝑅

𝑘−1
  (T2 – T1)   

 

OPMERKING 

 ΔU en ΔH zijn niet afhankelijk van de gevolgde weg, enkel van begin- en eindtoestand. Voor ideale gassen 

geldt voor elke toestandsverandering dat: 

 ΔU = mcv(T2 – T1) = 
1

k -1
  (p2V2 – p1V1)  

 ΔH = mcp(T2 – T1) = 
k

k -1
  (p2V2 – p1V1)  

 De onafhankelijkheid van de gevolgde weg betekent dat deze uitdrukkingen ook gelden voor 
toestandsveranderingen die niet-omkeerbaar verlopen 

 

BIJZONDERE POLYTROPEN 

 c = 
dq

dT
  n = 

𝐶− 𝐶𝑝

𝐶− 𝐶𝑣
  pVn = C 

 c = de soortelijke warmte 

 

Isobaar c = cP  n = 0 P = C 

Isochoor c = cv n = ∞* V = C* 

Isotherm c = ∞ n = 1 pV = C 

Isentroop c = 0 n = k pVk = C 

* p1V1
n =p2V2

n => p1
1/n V1 = p2

1/n V2 => n= ∞=> V1 = V2 => V = C 

* Voor n = ∞ is V1 = V2 ofwel V = C 
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 Figuur 3.1 HB p 63: verloop polytropen afhankelijk van n 

  

 

 

 Expansie: richting blauwe pijl  

 Compressie: richting groene pijl 

 Rode polytroop: n < 0 

 Gebied I : 0 < n < 1  => c > 0 bovendien: dT < 0 en dq < 0  => c > 0 

 Gebied II : 1 < n < k  => c < 0 dT en dq verschillen van teken => c < 0 

 Gebied III : k < n < ∞ => c > 0  bovendien: dT > 0 en dq > 0 => c > 0 

 Een negatieve soortelijke warmte betekent dat warmteafvoer gepaard gaat met een toename van de 

temperatuur, of omgekeerd.  

 

Niet omkeerbare toestandsveranderingen 

NIET-OMKEERBARE ADIABATISCHE COMPRESSIE EN EXPANSIE 

 

 We beschouwen een zeer snelle expansie van een medium in een thermisch geïsoleerde verticale 

cilinder afgesloten door een zuiger (opp. AZ) die zich wrijvingsloos kan bewegen. 

 Op de zuiger werkt de atmosferische druk pa , bovendien wordt verondersteld dat de gasdruk p1 >> pa  

 De zuiger is gefixeerd met een pen. Wordt de pen verwijderd, dan verkrijgt de zuiger en het opgesloten 

gas een grote snelheid in opwaartse richting (naar rechts). 

 Na verloop van tijd komt het systeem door de inwendige wrijving tot rust waarbij de einddruk p2 van het 

gas is dan gelijk aan de druk pa (Figuur 3.3b) 

 

Figuur 3.3a: zuiger Figuur 3.3b: Arbeid bij niet-omkeerbare 

adiabatische expansie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isotherm 

P1V1  = p2V2   V2 = (
𝑝1

𝑝2
) V1 

Isentroop 

p1V1
k =p2V2

k 
 V2 = (

𝑝1

𝑝2
)

1/𝑘
V1 

=> bij compressie: druk stijgt 

=> p2 > p1 => 
𝑝1

𝑝2
 < 1 

=> (
𝑝1

𝑝2
)

1
< (

𝑝1

𝑝2
)

1/𝑘
 

=> isentroop steiler loopt dan een isotherm 

 

 

 

 

I 

I 
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II 

II 
III 
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 Aangezien er geen warmtewisseling met de omgeving heeft plaatsgevonden, is de kinetische energie 

van het gas volledig overgegaan in inwendige energie.  

 De eindwaarde van de inwendige energie is daardoor hoger dan die van het omkeerbare proces 1-3 

waar deze verschijnselen zich niet voordoen. Uit U2 > U3 : T2 > T3 en V2 > V3 

 Volgens de eerste hoofdwet: W1-2 = U1 – U2 en W1-3 = U1 – U3 =>  W1-2 < W1-3 

 Bepaling eindtoestand: 

o Bij expansie: W1-2 = pa (V2 – V1) 

o Bij compressie: W1-2 = p2 (V2 – V1) 

 

WRIJVINGSARBEID 

 

 We veronderstellen dat bij een expansie van het medium inwendige wrijving optreedt. 

 W1-2 = ∫ 𝑝𝑑𝑉
2

1
 - |𝑊𝑤𝑟,1−2|  met |𝑊𝑤𝑟,1−2| = de wrijvingsarbeid (steeds gegeven) 

 Wrijving is een niet-omkeerbaar verschijnsel omdat de kinetische energie van een medium wordt 

omgezet in warmte. Dit is een omzetting die niet omkeerbaar is. 

=> Processen waarbij wrijving optreedt, verlopen dus altijd onomkeerbaar (bv. ventilator (T    ), 

roerwerk, airconditioning)  
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Mechanische energie wordt gewoonlijk verkregen door een fossiele brandstof te verbranden en de 

thermische energie die hierbij vrijkomt om te zetten in mechanische energie. Voor deze transformatie 

wordt gebruikgemaakt van kringprocessen. 

 Kringproces = processen waarin het arbeidsmedium na het doorlopen van een aantal 

toestandsveranderingen weer in de begintoestand terugkeert.  

o Positief kringproces: in wijzerzin en levert arbeid 

o Negatief kringproces: in tegenwijzerzin en kost arbeid  

=> toegepast in koelinstallaties 

=> DOEL = het onttrekken van thermische energie uit een koelruimte om daarin een 

constante temperatuur te handhaven die lager is dan die van de omgeving. 

 Het is nooit mogelijk om de beschikbare thermische energie volledig in mechanische energie om te 

zetten. Het thermisch rendement geeft aan in hoeverre men hierin is geslaagd. 

 

Positieve kringprocessen 

 

 De afbeelding hiernaast is een positief kringproces 

 Langs de weg 1-2-3 neemt het volume toe en wordt arbeid 

geleverd. W1-2-3 = opp. 1-2-3-3’-1’ (positieve arbeid) 

 Langs het traject 3-4-1 moet arbeid worden toegevoerd.                

W3-4-1 = opp. 3-4-1-1’-3’ ( negatieve arbeid) 

 Q1 = ik steek er warmte in (bv een brandstof) 

W = er wordt arbeid geleverd (levert ons geld op) 

Q2 = een deel van de warmte wordt terug afgestaan ( We wensen W maximaal en Q2 minimaal) 

=> Q2 ≤ Q1 ; je kan niet meer warmte afvoeren dan je hebt toegevoerd 

 De nuttige arbeid ∑ 𝑊  is de som van W1-2-3 en W3-4-1 wat overeenkomt met het opp dat door het 

kringproces wordt ingesloten.  

 In een rechtsdraaiend kringproces is de positieve arbeid altijd groter dan de negatieve arbeid, zodat 

∑ 𝑊 altijd positief is.  

 ∑ 𝑊 = ∮ 𝑝𝑑𝑉   ( kringintegraal) 

 Door toepassing van de eerste hoofdwet (Q1-2 = U2 – U1 + W1-2 ) krijgen we: 

o ∑ 𝑄 = ∑ 𝑊   ( afleiding HB p 77) 

o De inwendige energie komt hierin niet meer voor omdat begin- en eindtoestand bij een 

kringproces altijd samenvallen, zodat ∆U = 0. 

 LET OP: volgens tekenafspraken is Q < 0 indien het om warmteafvoer gaat. Echter Q2 wordt altijd als 

een positief getal geschreven (ook al gaat het om warmteafvoer) 

 

Thermisch rendement 
 

 Men streeft er altijd naar om een kringproces zo te ontwerpen dat uit de toegevoerde warmte zoveel 

mogelijk arbeid wordt verkregen.  

 Het thermisch rendement is de verhouding van de nuttige arbeid die wordt verkregen ( ∑ 𝑊 ) en de 

totale hoeveelheid warmte die men hiervoor heeft moeten toevoeren ( Q1). 

 ŋth = 
𝑛𝑢𝑡𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑒𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑟𝑚𝑡𝑒
=  

∑ 𝑊

𝑄1
  

 ŋth = 
∑ 𝑊

𝑄1
 = 

𝑄1− 𝑄2

𝑄1
 = 1 -  

𝑄2

𝑄1
  

H4: Kringprocessen  
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 ŋth  ≤ 1, bovendien ŋth < 1, anders zou Q2 = 0 => ∑ 𝑊 = Q1. Kan niet: het is namelijk niet mogelijk om een 

machine te ontwerpen die voorduren arbeid levert zonder dat een equivalente warmte aan het systeem 

wordt toegevoerd. Deze conclusie sluit het bestaan van een perpetuum mobile uit. 

 Ter vereenvoudiging bij de berekeningen worden volgende veronderstellingen gemaakt: 

o Inwendig omkeerbaar/reversibel 

o Lucht als arbeidsmedium 

o Ideaal gas met cp en cV  

 

Arbeidsverhouding en gemiddelde druk 

 

 De arbeidsverhouding rw  is de verhouding van de door het theoretische kringproces geleverde nuttige 

arbeid ∑ 𝑊 en de positieve arbeid  ∑ 𝑊+ 

 rW = 
𝑛𝑢𝑡𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑
 = 

∑ 𝑊

∑ 𝑊+
 

 Gemiddelde druk: ∑ 𝑊 = pm (V2 – V4)  (toegepast op onderstaande afbeelding) 

 Compressieverhouding: C = V2 / V4  (toegepast op onderstaande afbeelding) 

 Slagvolume Vs = Vmax – Vmin   hier: Vs = V2 – V4 

  

Bijzondere kringprocessen 

KRINGPROCES VAN CARNOT 

 

 Volgens Carnot wordt het maximale thermisch rendement bereikt 

met een omkeerbaar verlopend kringproces dat aan volgende twee 

voorwaarden voldoet: 

1. Alle warmte Q1 moet bij een zo hoog mogelijke temperatuur aan 

het arbeidsmedium worden toegevoerd. 

2. De gehele warmteafvoer Q2 moet bij een zo laag mogelijke 

temperatuur plaatsvinden. 

 Het kringproces van Carnot bestaat dus uit : 2 isothermen processen en 2 isentrope processen 

o Isotherm: 4 -> 1 en 2 -> 3 

o Isentroop: 1 -> 2 en 3 -> 4 

 T1 is de hoogste temperatuur (Tmax) en T2 ( Tmin)  de laagste temperatuur van het arbeidsmedium 

 Voor een zo hoog thermisch rendement moet T1 zo hoog mogelijk zijn en T2 zo laag mogelijk zijn 

 T1 wordt bepaald door de eigenschappen van de toegepaste materialen. Vroeger waren de staalsoorten 

niet bestemd tegen hoge temperaturen => geen hoge rendementen 

 T2 ≥ omgevingstemperatuur. T2 is de temperatuur van het medium waarmee je je centrale wil koelen, 

bv Scheldewater ( hoger rendement in de winter, want dan is de temperatuur hiervan laag) 

 

 Het hoogste thermisch rendement dat volgens Carnot bij gegeven temperatuurgrenzen kan bereikt worden:  

 

ŋth = 1 -  
𝑄2

𝑄1
 = 1 - 

𝑇2

𝑇1
=  

𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥
   [T] = KELVIN 
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KRINGPROCES VAN STIRLING 

 

 Dit proces beschrijft een heteluchtmotor 

 Het kringproces van Stirling bestaat uit: 2 isotherme processen en 

2 isochore processen 

o Isotherm: 3 -> 4 en 1 -> 2 

o Isochoor: 2 -> 3 en 4 -> 1 

 Q2-3 = warmtetoevoer; Q4-1 = warmteafvoer 

 De toestandsveranderingen 2-3 en 4-1 verlopen tussen dezelfde 

temperatuurgrenzen, waardoor het mbv een geschikte 

warmtewisselaar theoretisch mogelijk is om de afgevoerde 

warmte Q4-1 omkeerbaar over te dragen naar Q2-3 

 

 

 Uitvoering van een Stirling-motor HB p87 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KRINGPROCES VAN ERICSSON 

 

 Het kringproces van Ericsson bestaat uit: 2 isobare processen en 2 

isothermen processen 

o Isobaar: 2 -> 3 en 4 -> 1 

o Isotherm: 1 -> 2 en 3 -> 4  

 

 

 Het hoogste thermisch rendement dat volgens Stirling bij gegeven temperatuurgrenzen kan bereikt worden:  

 

ŋth = 1 - 
𝑇1

𝑇3
=  

𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥
   [T] = KELVIN 

 

=> zelfde rendement als bij Carnot ( verklaring onderaan HB p 85) 

=> De gemiddelde druk hier is echter aanzienlijk hoger dan die bij een Carnot-proces 

 

 

 Het hoogste thermisch rendement dat volgens Ericsson bij gegeven temperatuurgrenzen kan bereikt worden:  

 

ŋth = 1 - 
𝑇1

𝑇3
=  

𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥
   [T] = KELVIN 

 

=> zelfde rendement als bij Carnot  
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KRINGPROCES VAN JOULE 

 

 Het kringproces van Joule bestaat uit: 2 isobare processen en 2 

isentrope processen 

o Isentroop: 3 -> 4 en 1 -> 2 

o Isobaar: 2 -> 3 en 4 -> 1 

 Q2-3 = warmtetoevoer; Q4-1 = warmteafvoer 

 Dit is het belangrijkste en meest gebruikte kringproces 

 Wordt bv gebruikt in vliegtuigmotoren 

 Het proces kunnen we schematisch weergeven: 

 

 

1. Isentropische compressie 1-2 in een zuigermachine I 

2. Warmtetoevoer 2-3 bij constante druk 

3. Isentropische expansie 3-4 in de zuigermachine II 

4. Warmteafvoer 4-1 in een koeler waar de lucht bij constante druk 

weer in de begintoestand wordt teruggebracht 

 

=> Een deel van de arbeid die bij de expansie in II beschikbaar komt, 

wordt gebruikt om de compressor I aan te drijven die mechanisch 

aan de expansiemachine is gekoppeld ( gesloten kringproces) 

 

 Het thermische rendement kan worden verhoogd door de drukverhouding op te voeren. De maximale 

waarde van 𝜀 wordt bereikt als T2 = T3 

 

Kringprocessen in verbrandingsmotoren 
 

 De benodigde brandstof wordt gemengd met het arbeidsmedium (lucht) dat wordt aangezogen en 

vervolgens tot verbranding wordt gebracht. Door deze werkwijze kan het medium niet opnieuw worden 

gebruikt, maar wordt het na afloop van de cyclus afgevoerd als rookgas => open kringproces 

 Volgende veronderstellingen worden gemaakt: 

o Lucht als arbeidsmedium 

o Ideaal gas met constante cp en cv 

o Verbranding = warmtetoevoer van buitenaf 

o Afvoer rookgas = warmteafvoer naar de omgeving 

 

 Het hoogste thermisch rendement dat volgens Joule bij gegeven temperatuurgrenzen kan bereikt worden:  

 

ŋth = 1 - 
1

𝜀(𝑘−1)/𝑘    met 𝜀 = 
𝑝2

𝑝1
=  

𝑝3

𝑝4
 

 

 

 



22 
 

HET OTTO-PROCES 

 

 Werking van een motor 

 De verbranding loopt enorm snel 

 Het Otto-proces bestaat uit: 2 isentrope processen en 2 

isochore processen 

o Isentroop:  

 Expansie: 3 -> 4 

 Compressie: 1 -> 2 

o Isochoor: 

 Warmtetoevoer: 2 -> 3 

 Warmteafvoer: 4 -> 1 

 

 Deze laatste stap ( 4 -> 1) vindt in werkelijkheid niet plaats. In 

4 gaat namelijk de uitlaat open en expandeert het 

arbeidsmedium buiten de cilinder. Het is in feite een open 

proces, maar het is gebruikelijk om het als een gesloten 

kringproces op te vatten. ( Voor de berekening van ŋth  maakt 

dit geen verschil) 

 

 

 

 

 

HET DIESEL-PROCES  

 

 Enkel lucht wordt gecomprimeerd en niet een mengsel van lucht 

en brandstof waardoor een hogere compressieverhouding 

verkregen werd! 

 De verbranding verloopt trager dan bij Otto. 

 

 Het Diesel-proces bestaat uit: 2 isentrope processen en 2 isobare 

processen 

o Isentroop: 

 Compressie: 1 -> 2 

 Expansie: 3 -> 4 

o Isobaar: 

 Warmtetoevoer: 2 -> 3 

 Warmteafvoer: 4 -> 1 

 Het hoogste thermisch rendement dat volgens Otto kan bereikt worden:  

 

ŋth = 1 - 
1

𝑐𝑘−1    met c = 
𝑉1

𝑉2
  ( = compressieverhouding) 

=> k = de aard van het arbeidsmedium ( pVk=C) 
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 Indien 𝜌  > 1 =>  ŋ th :Diesel < Otto ( enkel indien de 

compressieverhoudingen in bij beide gelijk zijn) 

 Indien 𝜌 = 1 => ŋth : Diesel = Otto 

 Een hogere waarde van 𝜌  betekent een langere periode 

van warmtetoevoer en dus een hogere belasting van de 

motor. 

 Het rendement van Benzine (Otto-proces) is hoger dan dat 

van Diesel bij dezelfde compressieverhoudingen 

 MAAR: Dieselmotoren kunnen hogere 

compressieverhoudingen aan en dit levert dan een hoger 

rendement. Een hoge compr.verh. bij Benzine leidt tot 

ontploffingen. 

 

HET SEILIGER-PROCES 

 

 Moderne inspuitmotoren werken niet met luchtverstuiving, 

maar met drukverstuiving 

 Gemengd proces: Otto + Diesel 

=> verbranding deels bij constant volume en deels bij 

constante druk 

 

 

 

 

 

 

 

 Twee grensgevallen: 

o Als 𝜌 = 1: de gehele warmtetoevoer verloopt bij constant volume  

=> Het rendement is dan gelijk aan dat van een mengselmotor (= Otto) 

o Als 𝛼 = 1: de gehele warmtetoevoer verloopt bij gelijke druk 

=> Het rendement is dan gelijk aan dat van het Diesel-proces 

 

  

 Het hoogste thermisch rendement dat volgens Diesel kan bereikt worden:  

 

ŋth = 1 - 
1

𝑐𝑘−1 ∗  
𝜌𝑘−1

𝑘(𝜌−1)
    met c = 

𝑉1

𝑉2
  ( = compressieverhouding) 

              𝜌 = 
𝑉3

𝑉2
  ( = de vulling) 

 

 

Benzine 

Diesel 

 Het hoogste thermisch rendement dat volgens Seiliger kan bereikt worden:  

 

ŋth = 1 - 
1

𝐶𝑘−1 ∗ {
𝛼.𝜌𝑘−1

(𝛼−1) + 𝑘𝛼(𝜌−1)
}   met c = 

𝑉1

𝑉2
 ;  𝜌 = 

𝑉4

𝑉3
;   𝛼 = 

𝑝3

𝑝2
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Negatieve kringprocessen 

 
 Negatieve kringprocessen worden tegenwijzerzin 

doorlopen 

 We steken er arbeid in en willen een bepaalde hoeveelheid 

warmte creëren 

 Q1 = Q2 + |∑ 𝑊|  

=> Q1 = afgevoerde warmte; Q2 = toegevoerde warmte 

 Wordt gebruikt in koelprocessen: Een temperatuur T2 moet 

worden onderhouden die beneden de 

omgevingstemperatuur T0 ligt. Vanwege het 

temperatuursverschil T0 – T2 is er een niet te vermijden transport van warmte (Q2) vanuit de 

omgeving naar de koelruimte. In een stationaire toestand moet deze warmtehoeveelheid weer aan 

de koelruimte worden onttrokken om T2 te handhaven. 

 Dit wordt gerealiseerd door de warmte toe te voeren aan een medium dat een negatief kringproces 

doorloopt, zo wordt deze warmte op een dusdanig hoog temperatuurniveau ( T > T0 ) gebracht, dat 

het aan de omgeving kan worden overgedragen. 

 

KOUDEFACTOR  

 

 De warmtehoeveelheid Q2 die wordt opgenomen, wordt de koudeproductie genoemd. 

 Men zal trachten deze Q2 met zo weinig mogelijk arbeid naar de omgeving af te voeren 

 Koudefactor 𝜀𝑘 = COP =  
𝑛𝑢𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑎𝑓𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑟𝑚𝑡𝑒

𝑡𝑜𝑒𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑
=  

𝑄2

|∑ 𝑊|
=  

 𝑄2

𝑄1− 𝑄2

 

 LET OP: ≠ rendement, een koudefactor kan groter zijn dan nul! 

 We wensen onze COP zo hoog mogelijk 

 COP =  coefficient of performance 

 

KRINGPROCES VAN CARNOT 

 

 Het negatieve kringproces van Carnot bestaat uit: 2 

isotherme processen en  isentrope processen 

o Isotherm: 4 -> 1 en 2 -> 3 

o Isentroop: 3 -> 4 en 1 -> 2 

o Met T1 > T2 

 

 

 

 

 We wensen dus dat de laagste temperatuur T2 zo hoog mogelijk is en de hoogste temperatuur T1 

zo laag mogelijk is. Het temperatuursverschil T1 - T2 moet dus zo klein mogelijk gemaakt worden. 

=> een lage omgevingstemperatuur (bv koud koelwater) is dus gewenst 

De hoogste COP waarde dat volgens Carnot kan bereikt worden:  

 

 𝜀𝑘,𝐶 =  
𝑇2

𝑇1− 𝑇2
  

 

 

Q  
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KRINGPROCES VAN JOULE 

 

 Het negatieve kringproces van Joule bestaat uit: 2 isentrope 

processen en 2 isobare processen 

o Isentroop: 

 Compressie: 1 -> 2 

 Expansie: 3 -> 4 

o Isobaar: 

 Koeling: 2 -> 3 

 Opwarming (opname warmte uit de 

koelruimte): 4 -> 1 

 Werking koelmachine 

 Dit proces kan ook getoond worden in een schema: 

 

 Toestandsveranderingen HB p 98 – 99 

 LET OP:  

 “Warmte onttrekken aan het medium” = Q1 

 “Warmte onttrekken aan de koelruimte” = Q2 

 

 

 

 

 

 

 De koudefactor neemt toe naarmate de drukverhouding kleiner wordt 

 De drukverhouding moet ten minste zo groot zijn dat T2 > T3 en T4 < T1 opdat een warmtestroom in 

de gewenste richting mogelijk is 

 

Warmtepomp en warmtefactor 
 In elk negatief kringproces wordt warmte toegevoerd Q2 en afgevoerd Q1. Meestal wordt het proces 

uitgevoerd om warmte te onttrekken aan een ruimte en spreken we van een koelinstallatie. Soms 

is juist het leveren van warmte het doel, dan wordt de installatie een warmtepomp genoemd.  

 De warmtefactor 𝜀𝑤 =
𝑄1

|∑ 𝑊|
=  

 𝑄2+ |∑ 𝑊|

|∑ 𝑊|
 = 𝜀𝑘 + 1 

 𝜀𝑤 =  
𝑇1

𝑇1− 𝑇2
  met T1 = MAX en T2 = MIN [Kelvin] 

 

Absorptiekoeling 
 EXAMENVRAAG: zie cursusblad 

 Maakt gebruik van warmte om koude te generen 

 

Samenvatting 
 Tabel 4.7 Belangrijke positieve kringprocessen HB p 103 

De hoogste COP waarde dat volgens Joule kan bereikt worden:  

 

 𝜀𝑘 =  
1

(
𝑝2
𝑝1

)(𝑘−1)/𝑘  −1
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NIET KENNEN 

 

 

 Eerste hoofdwet = behoud van energie 

 Q1-2 = U2 – U1 + W1-2 

o Geldt voor gesloten systemen, dus waarbij er geen in- en uitstroom is van massa 

o Geldt niet voor open systemen waarbij er ween een in- en uitstroom is van massa 

 

De eerste hoofdwet voor open systemen 
 Bij de volgende beschouwingen beperken we ons tot open systemen waarin een stationaire 

stroming optreedt 

 Stationaire stroming:  

o Massa per tijdseenheid is een constante 

o Toestand (p, V, T) in een willekeurig punt is een constante  

o De overgedragen hoeveelheid arbeid en warmte per tijdseenheid zijn constant 

 Onderstaande figuur toont een machine met toe- en afvoerleidingen; een open systeem: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stroomt per tijdseenheid een massa m binnen bij doorsnede I, dan zal diezelfde massa m bij II het 

systeem weer verlaten. 

 Voor een open systeem kunnen we de energiebalans opstellen als volgt: 

Energietoevoer = Energieafvoer 

 De toegevoerde energie is de som van: 

o Massa m aan I =>  U1 (= inwendige energie) 

=> De massastroom �̇� wordt uit de continuïteitsvergelijking bepaald: �̇� =
𝐴1𝐶1

𝑣1
 

=> waarin het soortelijk volume 𝑣1 =
𝑅𝑇1

𝑝1
 

o Arbeid van massa m1  => p1A1s1 = p1V1 

o Kinetische en potentiële energie van m1: =>    Ek,1 =  
1

2
 mc1²        Ep,1 = mgz1   ( z = de hoogte) 

o Warmte die aan het systeem wordt toegevoerd:  => Q1-2 

o => Q1-2 + U1 + p1V1 + Ek,1 + Ep,1 

H5: Zuigermachines en roterende verdringermachines 

H6: Toestandsveranderingen in open systemen 
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 De afgevoerde energie is de som van: 

o Massa m aan II =>  U2 

=> De massastroom �̇� wordt uit de continuïteitsvergelijking bepaald: �̇� =
𝐴2𝐶2

𝑣2
 

=> waarin het soortelijk volume 𝑣2 =
𝑅𝑇2

𝑝2
 

o Arbeid van massa m2  => p2A2s2 = p2V2 

o Kinetische en potentiële energie van m2: =>    Ek,2 =  
1

2
 mc2²        Ep,2 = mgz2   ( z = de hoogte) 

o Arbeid:  => W1-2 

o => U2 + p2V2 + Ek,2 + Ep,2 + W1-2 

 De eerste hoofdwet voor een open systeem: Q1-2 = ΔH + W1-2 + ∆ Ek + ∆ Ep 

 Waarbij de enthalpie ΔH = m CP (T2 – T1) of ΔH = (U2 – U1) + (p2V2 – P1V1) 

=> ΔU = 0 indien de wrijving wordt verwaarloosd 

 

Roterende machines 
 Roterende stromingsmachines zijn werktuigen waar energie wordt uitgewisseld tussen een 

roterend constructie-element en het doorstromende medium dat ononderbroken (geen kleppen) 

wordt toe-en afgevoerd. 

o Arbeidsgevende machines: stoom- en gas- en waterturbines 

 Turbines ontlenen hun energie aan de kinetische E van het doorstromende medium. 

Eerst wordt de potentiële E (de druk) omgezet in kinetische E, deze extra 

energieomzetting veroorzaakt verliezen en maakt het werktuig gecompliceerder. 

o Arbeidsopnemende machines: pompen en compressoren 

 

STOOM-, GAS- EN WATERTURBINES 

 Voor de berekening van de technische arbeid plaatsen we de begrenzing rondom de turbine. Passen 

we hierop de energievergelijking toe, dan krijgen we: 

Q1-2 = H2 – H1 + W1-2 + ∆ Ek + ∆ Ep 

o Q1-2 = 0 : stoom- en gasturbines zijn goed geïsoleerd ( Tmedium = Tomgeving), waterturbines NIET 

o ∆ Ep = 0 : hoogteverschil over de turbine is klein 

o ∆ Ek = 0 : verschil tussen inlaat en uitlaatsnelheid is klein 

  Stoom- en gasturbines:  

o => Arbeid = technische arbeid: W1-2 = H1 – H2  ( H = enthalpie ) 

o Stoom en gassen zijn samendrukbaar 

o Ideaal gas: 

 ∆h = cp∆T => W1-2 = cp (T2-T1) 

 Waterturbine: 

o W1-2 = h1 – h2 = u1 + p1v1 – u2 – P2v2    ( v = soortelijk volume) 

o Water is niet samendrukbaar: soortelijk volume wordt constant verondersteld : v2 = V1 = v 

o De inwendige energie u is enkel afhankelijk van de temperatuur. Bovendien wordt 

aangenomen dat de temperatuurstoename (door wrijving) te verwaarlozen is. U2-U1 = 0 

o => Arbeid = technische arbeid: W1-2 = -v (p2-p1) 

 Waterkrachtinstallatie: 

o De waterturbine is een onderdeel (B) van een waterkrachtinstallatie.  

o Deze bestaat uit een stuwmeer A, een lager gelegen waterturbine B die een elektrische 

generator aandrijft en een verbindingsleiding C. 
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o De energiebalans voor het systeem: W1-2 = - ∆h - ∆ep = -v (p2-p1) – g(z2-z1) 

o De druk op de vloeistof in 1 en 2 is gelijk aan de atmosferische druk (p1 = p2 =pa) zodat: 

W1-2 = g(z2-z1) 

 

STRAALBUIS/ STRAALPIJP  

 �̇� = 
𝐴𝑐

𝑣
 

o �̇� = de constante massastroom 

o c = de snelheid 

o v = het soortelijk volume 

o A = doorstroomoppervlakte 

 Op onderstaande figuur is het bijzondere verloop van c en v bij de expansie van stoom weergegeven. 

o Eerst neemt c veel sneller toe dan v 

o Op een gegeven plaats keert dit verschijnsel om 

o De doorsnede A = �̇�v/c zal dus eerst moeten afnemen en daarna weer toenemen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De druk en snelheid van de stoom in de kleinste doorsnede van de straalbuis noemen we de kritische 

druk pk en de kritische snelheid ck. Waarvoor geldt: pk = 0,57.p1    en ck = 450 m/s 

 Voor een straalbuis geldt: 

Q1-2 = H2 – H1 + W1-2 + ∆ Ek + ∆ Ep 

o Q1-2 = 0 : Tmedium = Tomgeving 

o ∆ Ep = te verwaarlozen 

o W1-2 = 0 : omdat er geen as aanwezig is om mechanische energie naar de omgeving af te voeren. 

o => de uitstroomsnelheid van een straalbuis: c2 = 44,7 √ℎ1 −  ℎ2      h: [ kJ/kg]      (afleiding p 137) 
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DIFFUSOR 

 Een diffusor is een buis die zodanig is gevormd dat de 

stroming vertraagd wordt en de druk toeneemt. De werking is 

dus tegengesteld aan die van een straalbuis. 

 

 

 

 

 

 

LOOPSCHOEP 

 De stoom die met grote snelheid uit een straalbuis stroomt wordt gedwongen langs gebogen 

schoepen te stromen die aan de omtrek van een (loop)wiel zijn aangebracht. Hierbij worden er 

krachten op de schoepen uitgeoefend waardoor het loopwiel in rotatie wordt gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De snelheden zijn niet alleen afhankelijk van de intreesnelheid van de stoom, maar ook van de 

drukverandering die in de loopschoep optreedt. We onderscheiden twee gevallen: 

 

1. De stoom expandeert ALLEEN in de straalbuizen: 

o De druk v�́��́�r en na de schoep is gelijk  (p2 = p1).  

o We spreken dan van een gelijkdrukturbine. 

o Ook de relatieve snelheid van de stoom verandert niet (w1 = w2) 

o w1-2 = 0,5 (c1² - c2²) 

2.  De stoom expandeert OOK in het loopwiel  

o De stoomdruk na de schoep is lager dan bij de intrede (p2 < p1) 

o Door de drukval over het loopwiel neemt de relatieve snelheid in het loopwiel toe (w2 > 

w1) 

o We speken van een overdrukturbine 

 Stilstaand systeem: 

o ∆h + w1-2 + ∆ Ek = 0  

o => w1-2 = - (h2 – h1) + 0,5 (c1² - c2²) 

 Rotor: 

o ∆h + ∆ Ek = 0 

o (h2 – h1) = 0,5 (w1² - w2²) 

o => w1-2 = 0,5 (c1² - c2²) + 0,5 (w2² - w1²) 
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WARMTEWISSELAARS 

 We beschouwen een goed geïsoleerde warmtewisselaar waarbij twee media (A en B), die door een 

pijpwand gescheiden zijn, thermische energie met elkaar uitwisselen. Het medium A stroomt door 

de binnenpijp en medium B eromheen. 

 Een mogelijke toepassing van een warmtewisselaar is een verwarming. 

 Onder de warmtewisselaars bestuderen we: de stoomketel en de condensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 De eerste hoofdwet toegepast op een warmtewisselaar geeft: 

Q1-2 = H2 – H1 + W1-2 + ∆ Ek + ∆ Ep 

o ∆ Ek = 0 : aangezien de snelheidsveranderingen van beide media klein zijn 

o ∆ Ep = 0 : aangezien de toe- en afvoerleidingen vrijwel op gelijke hoogte liggen 

o W1-2 = 0 : er is geen uitwisseling van mechanische energie tussen systeem en omgeving 

o Q1-2 = 0 : goed geïsoleerd, dus geen warmte uitwisseling met de omgeving 

o => H2 – H1= 0 

 De functie van een warmtewisselaar is de overdracht van thermische energie. 2 voorwaarden: 

1. Het beschouwde energietransport moet de begrenzing van het systeem passeren. 

2. Het energietransport moet het gevolg zijn van een temperatuurverschil tussen systeem en 

omgeving. 

 In figuur 6.10: het geheel bevindt zich volledig binnen de systeemgrenzen: 

o De enthalpie balans leert ons: H1 = H2 

o => mAh1+mBh3 = mAh2 + mBh4 

o => mA (h1 – h2) = mB (h4 – h3)  indien medium A warmer is dan medium B 

o Alle warmte die het medium A afstaat, wordt volledig door medium B opgenomen. 

 Kiezen we de binnenpijp als begrenzing van het systeem: 

o Q1-2 ≠ 0 : als gevolg van het temperatuurverschil over de pijpwand vindt nu een uitwisseling 

van energie plaats = thermische energie 

o Nu geldt dus: Q1-2 = H2 – H1 

o Medium A: QA = mA (h2 – h1)  

  als A het warme medium is: h2  < h1 => QA negatief = warmteafvoer 

o Medium B: QB = mB (h4 – h3) 

o => |𝑄𝐴 |= 𝑄𝐵 

Stippellijn = systeemgrenzen 
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WARMTEWISSELAAR : STOOMKETEL 

 Een ketel is ook een warmtewisselaar waarbij warmte 

bij constant druk omgezet wordt in stoom. 

 Q1-2 = mst (hst – hw)     

met hst = enthalpie stoom, hw = enthalpie water 

 ŋth = 
𝑜𝑝𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑤𝑎𝑟𝑚𝑡𝑒

𝑡𝑜𝑒𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑟𝑚𝑡𝑒
=  

𝑄1−2

𝑄𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓
= 

𝑚𝑠𝑡 ∗ (ℎ𝑠𝑡− ℎ𝑤)

𝑚𝑏𝑟∗𝑆
  

 

 

 

 

 

 Beschouwen we nu de hele ketel: ( afleidingen HB p143 – p144 

o H2 =  H1 

o mbrhbr (t1) + mluhlu (t1) + mwhw = mghg (t2) + msthst 

 br = brandstof  g = verbrandingsgassen 

lu = lucht   st = stoom 

w = water 

 t1 = begin temperatuur ( = meestal omgevingstemperatuur) 

 t2 = temperatuur van de uitlaatgassen, is hoger dan de omgevingstemperatuur 

o mbrS = mbrhbr (t1) + mluhlu (t1) - mghg (t1) 

o mbrS = mst (hst – hw)  + mg [ (hg (t2) - hg (t1) ] 

 blauw : warmte van de stoomvorming 

 groen: warmte die naar de omgeving wordt afgevoerd 

=> schoorsteenverlies indien t2 > t1 

 

WARMTEWISSELAAR: CONDENSOR 

 Een condensor is een warmtewisselaar waarin damp weer tot vloeistof wordt verdicht. Bij dit proces 

condenseer de damp bij constante druk en wordt de hierbij vrijkomende warmte door koelwater 

opgenomen 

 

 

 

 

+ zie tekening oefeningenboek P110 

 

 

 

 

 

 

 

 H2 – H1 + ∆ Ek = 0  

 mkw (h4 – h3) = mst (h1 – h2) 

o kw = koelwater  

 Om een zo hoog thermisch rendement van het kringproces in de centrale te behalen, moet de 

temperatuur waarbij de warmte aan het koelwater wordt afgestaan, zo laag mogelijk zien. 

 Lucht die naar binnen lekt heeft een negatieve invloed op het vacuüm in de condensor en op de 

warmteoverdracht. Deze moet daarom naar de omgeving worden afgevoerd (vacuümpomp). 
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SMOREN 

 We beschouwen een leiding waardoor een vloeibaar of gasvormig medium stroomt. Plaatselijk 

treedt een vernauwing op van de leidingdoorsnede door de aanwezigheid van bijvoorbeeld een 

smoorklep of een regelafsluiter.  

 Smoren = een drukdaling van het stromende medium zonder arbeidslevering en zonder warmte-

uitwisseling met de omgeving. Het proces verloopt niet-omkeerbaar. Wordt gebruikt in gasflessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De eerste hoofdwet toegepast op smoren: 

Q1-2 = H2 – H1 + W1-2 + ∆ Ek + ∆ Ep 

o ∆ Ep = 0  

o W1-2 = 0 : er is geen uitwisseling van mechanische energie  

o Q1-2 = 0 : geen warmte uitwisseling met de omgeving 

o => h2 + 0,5 c2
2 = h1 + 0,5 c1

2 

o => h2 = h1 : enthalpie blijft constant over het beschouwde proces 

 

KRINGPROCESSEN 

 Allemaal open systemen die samen een gesloten systeem vormen 

1. Compressor :   0 = h2 – h1 + w1-2 + 0,5 (c2
2 – c1

2) + g(z2 – z1) 

2. Verbrandingskamer :  Q2-3 = h3 – h2 + 0 + 0,5 (c3
2 – c2

2) + g(z3 – z2) 

3. Gasturbine:   0 = h4 – h3 + w3-4 + 0,5 (c4
2 – c3

2) + g(z4 – z3) 

4. Koeler:    Q4-1 = h1 – h4 + 0 + 0,5 (c1
2 – c4

2) + g(z1 – z4) 

Q2-3  + Q4-1 = w1-2 + w3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voor een omkeerbaar verlopend kringproces geldt: 

∑ 𝑊 =  ∮ 𝑝𝑑𝑉    en ∑ 𝑊𝑡 =  − ∮ 𝑉𝑑𝑝 
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WET VAN BERNOUILLI 

 Q1-2 = H2 – H1 + W1-2 + ∆ Ek + ∆ Ep 

o Geen Q en W nodig als er geen pomp is 

o => 0 = U2 – U1 + P2V2 – P1V1 + 0,5 m (c2
2 – c1

2) + gm (z2 – z1) 

o => 
𝑝2

𝜌
+  

𝑐2
2

2
+ 𝑔z1 = 

𝑝1

𝜌
+  

𝑐1
2

2
+ 𝑔z2 

 

BRANDSTOFCEL 

 Examenvraag : zie cursus + andere sv p 23 
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De tweede hoofdwet is minder nuttig en ook veel complexer dan de eerste hoofdwet. 

 Voor een kringproces werd eerder afgeleid dat het thermisch rendement gelijk is aan: 

 Positief kringproces: ŋth = 
∑ 𝑊

𝑄1
 = 

𝑄1− 𝑄2

𝑄1
 = 1 -  

𝑄2

𝑄1
  

 Negatief kringproces: Koudefactor 𝜀𝑘 = COP =  
𝑄2

|∑ 𝑊|
=  

 𝑄2

𝑄1− 𝑄2

 

 ŋth  ≤ 1, bovendien ŋth < 1, anders zou Q2 = 0 => ∑ 𝑊 = Q1. Kan niet: het is namelijk niet mogelijk om 

een machine te ontwerpen die voorduren arbeid levert zonder dat een equivalente warmte aan het 

systeem wordt toegevoerd. Deze conclusie sluit het bestaan van een perpetuum mobile uit. 

 De eerste hoofdwet doet geen uitspraak over Q2, dit in tegenstelling tot de tweede hoofdwet 

 De tweede hoofdwet = het is niet mogelijk om alle warmte die aan een kringproces wordt 

toegevoerd in arbeid om te zetten, zodat de afgevoerde warmte Q2 dus nooit nul kan zijn. 

o Als Q2 ≠ 0 dan is Q1 > ∑ 𝑊 en ŋth < 100 % 

o De eerste hoofdwet is dus een beperking van de eerste hoofdwet 

o Dit is de formulering van de tweede hoofdwet, we kunnen hem niet bewijzen, maar er is 

nog geen tegenbewijs geleverd, dus nemen we het aan als waar. ( = ervaringswetten) 

 

Formulering van Kelvin en Clausius 
 Een warmtereservoir = een thermisch energiereservoir van zodanige capaciteit dat de temperatuur 

hiervan bij warmtetoe- of –afvoer niet verandert. 

 Om de warmteopname Q1 te realiseren moet het systeem in contact worden gebracht met een 

warmtereservoir waarvan de temperatuur hoger is dan die van het systeem zelf. Voor de 

noodzakelijke warmteafvoer Q2 moet het systeem in staat worden gesteld thermische energie uit 

te wisselen met een warmtereservoir waarvan de temperatuur lager ligt dan die van het 

beschouwde systeem. 

 Om een kringproces mogelijk te maken, dient men dus te beschikken over ten minste twee 

warmtereservoirs van verschillende temperatuur. 

  

H7: De tweede hoofdwet  

Figuur 7.1 Positief kringproces tussen 

twee warmtereservoirs 

Figuur 7.2 Negatief kringproces tussen 

twee warmtereservoirs => koelmachines 

T1 > T2 T1 > T2 
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 De eerste en tweede hoofdwet gelden zowel voor positieve als voor negatieve kringprocessen. 

 Formulering volgens Kelvin: 

o “ Het is onmogelijk een kringproces te realiseren dat enkel warmte onttrekt aan een 

thermisch reservoir en een even grote hoeveelheid arbeid produceert.” 

=> Uit deze formulering blijkt dat het niet mogelijk is een machine te ontwerpen die de grote 

warmtecapaciteit van de zee of van de atmosfeer gebruikt als warmtebron voor de levering 

van arbeid. Een inrichting die daartoe wel in staat is, noemen we een perpetuum mobile an 

de tweede soort. 

 Formulering volgens Clausius: 

o “ Het is onmogelijk een kringproces te realiseren dat als enige energie-overdracht ( dus 

zonder toevoeging van arbeid) warmte van een kouder naar een warmer lichaam 

overdraagt.” 

 

Gereduceerde warmte bij omkeerbare kringprocessen 
 Gevolgen van Carnot: 

o Het rendement van een vermogenscyclus die irreversibiliteiten bevat is steeds kleiner dan 

dit van een reversibele cyclus. 

o Alle reversibele cycli werkend tussen twee dezelfde reservoirs hebben hetzelfde 

rendement. 

=> het thermisch rendement van een omkeerbaar werkende machine is onafhankelijk van 

zowel de aard van het arbeidsmedium als de wijze waarop het omkeerbare kringproces 

wordt uitgevoerd 

 

 

 

 

 

 Omkeerbare cyclus: 

o Carnot cyclus is maximaal rendement: 

 Q1 = m1c1(T1-Teind )  Teind te berekenen met entropie 

 Positief kringproces: ŋth, MAX  = ŋCarnot =  
∑ 𝑊

𝑄1
 = 1 -  

𝑄2

𝑄1
 = 1 -  

𝑇2

𝑇1
           

 Negatief kringproces: 𝜀𝑘,𝑚𝑎𝑥 = 𝜀𝑘,𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = 
𝑄2

|∑ 𝑊|
 =  

 𝑄2

𝑄1− 𝑄2

 = 
 𝑇2

𝑇1− 𝑇2

 

 Opgelet: gelijkstelling aan de temperatuurverhouding geldt enkel voor het 

maximaal rendement! 

 

Figuur 7.5 Omkeerbare machine A en niet-omkeerbare machine B werkzaam tussen dezelfde twee 

warmtereservoirs 

Figuur 7.5 a) Positief kringproces  Figuur 7.5 b) Negatief kringproces  

Q2 = Q2 = 

T1 > T2 T1 > T2 



36 
 

o Gereduceerde warmte:  ∑
𝑄

𝑇
= 0 

o De algebraïsche som van de gereduceerde warmtehoeveelheden genomen over een 

omkeerbaar kringproces werkzaam tussen twee warmtereservoirs, is nul. 

o ∮ (
𝜕 𝑄

𝑇
)systeemgrens   = 0    => positief proces:  

𝑄1

𝑇1
 + 

− 𝑄2

𝑇2
 = 0     

            => negatief proces : 
−𝑄1

𝑇1
 + 

 𝑄2

𝑇2
 = 0     

 

 Niet-omkeerbare cylcus: 

o WB  < WA 

o ŋth, onomkeerbaar < ŋCarnot = ŋomkeerbaar => omkeerbaar verlopend proces is meest ideaal 

= >  
𝑄1

𝑇1
 + 

− 𝑄2

𝑇2
 <  0     

o Gereduceerde warmte:  ∑
𝑄

𝑇
< 0 

o ∮ (
𝜕 𝑄

𝑇
)systeemgrens   <  0 

 Samengevat levert dit de zogenaamde ongelijkheid van Clausius: 

o ∮ (
𝜕 𝑄

𝑇
)systeemgrens   ≤  0 

 Inwendig omkeerbaar, uitwendig niet omkeerbaar (vb. Oef 7.4c p 164): 

o Blauw = denkbeeldige warmtereservoirs waarmee het medium warmte uitwisselt 

o Groen = effectieve warmtereservoirs 

 

 Inwendig omkeerbaar : ŋth, MAX  = ŋCarnot =  1 -  
𝑄2

𝑄1
 = 1 -  

𝑇′2

𝑇′1
       

 Uitwendig niet omkeerbaar :  ∮ (
∂ Q

T
) = 

𝑄1

𝑇1
 + 

− 𝑄2

𝑇2
 <  0     
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Met behulp van de entropie zijn we in staat om uitspraken te doen over het al dan niet omkeerbaar verlopen 

van processen en kunnen we verliezen ten gevolge van niet-omkeerbare processen kwantificeren en 

praktisch goed bruikbare toestandsdiagrammen opstellen. 

 De entropie is een maat voor de wanorde. Als de temperatuur van een vaste stof of vloeistof stijgt, 

zullen de molecule hierin sneller bewegen wat wil zeggen dat dit een entropiestijging als gevolg 

heeft. (meer bewegen, meer wanorde) 

 

Definitie van de entropie 
 Bij een omkeerbare toestandsverandering 1-2 is de som van dQ/T niet afhankelijk van de gevolgde 

weg en wordt dus uitsluitend bepaald door begin- en eindtoestand van het systeem. 

 We voeren een nieuwe toestandsgrootheid in, nl de entropie: 

S2 – S1 =  ∫
𝑑𝑄

𝑇

2

1
  Entropie S :  [J/K] of in [J/ (kg. K)] ( laatste is de specifieke entropie s) 

         OF ΔStot =   ∮ (
𝜕 𝑄

𝑇
)  = 0     => positief proces:  

𝑄1

𝑇1
 + 

− 𝑄2

𝑇2
 = 0     

                  => negatief proces : 
−𝑄1

𝑇1
 + 

 𝑄2

𝑇2
 = 0     

 

 Bij een omkeerbaar adiabatische toestandsverandering blijft de entropie constant, vandaar dat het 

een isentroop wordt genoemd.  

 S2 = S1 

 

Entropieberekeningen 

ENROPIEVERANDERING VAN VASTE STOFFEN EN VLOEISTOFFEN 

 

 Voor vaste stoffen en vloeistoffen geldt: dQ = mcdT 

=> S2 – S1 =mc ln 
𝑇2

𝑇1
 

o c is constant of een gemiddelde c-waarde kan worden vastgesteld 

o Het natuurlijk logaritme: ln(x)  = y  x = ey 

 

ENROPIEVERANDERING VAN VASTE STOFFEN EN VLOEISTOFFEN 

 

 Voor gassen kan bovenstaande uitdrukking ook worden gebruikt, maar is de waarde van c 

afhankelijk van de wijze waarop de toestandsverandering wordt uitgevoerd. 

 Als het gaat om een toestandsverandering van een ideaal gas volgens een gegeven omkeerbare 

polytroop, dan geldt: (Afleidingen zien HB p170 of slides p2) 

1. Indien in begin- en eindtoestand T en v gegeven zijn: S2 – S1 =m. [ cv ln 
𝑇2

𝑇1
 + R ln 

𝑣2

𝑣1
 ] 

2. Indien in begin- en eindtoestand p en T gegeven zijn: S2 – S1 = m. [ cp ln 
𝑇2

𝑇1
 - R ln 

𝑝2

𝑝1
 ] 

3. Indien in begin- en eindtoestand p en v gegeven zijn: S2 – S1 = m. [ cv ln 
𝑝2

𝑝1
 + cp ln 

𝑣2

𝑣1
 ] 

  

H8: De entropie  

Toevoer van warmte: Q is positief 
Afvoer van warmte: Q is negatief 
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ENTROPIEVERANDERING BIJ FASEOVERGANGEN 

  

  

Proces 

Verdampingsproces Condensatieproces 

Voor de entropie-

verandering kunnen 

we schrijven: 

(afleiding HB 171 of 

slides p3) 

 

 

S2 – S1 =𝑐̅ ln 
𝑇𝑣

𝑇1
 +  

𝑥𝑟

𝑇𝑣
 + 𝑐�̅� ln 

𝑇2

𝑇𝑣
 

 

 

S2 – S1 =𝑐̅ ln 
𝑇1

𝑇𝑣
 +  

(1−𝑥)𝑟

𝑇𝑣
 + 𝑐�̅� ln 

𝑇𝑣

𝑇2
 

 

S2 – S1 = 
𝑄1−2

𝑇𝑣
 

 

 Q = de warmte die bij de faseovergang 

wordt overgedragen 

 Q1-2 > 0 

 Warmte wordt toegevoerd 

 

S2 – S1 = 
𝑄1−2

𝑇𝑣
 

 

 Q = de warmte die bij de faseovergang 

wordt overgedragen 

 Q1-2 < 0 

 Warmte wordt afgevoerd 

Wordt maar een deel 

van de 

verdampingswarmte 

toegevoerd, dan 

wordt ook eenzelfde 

deel van de vloeistof 

in verzadigde damp 

omgezet: 

S2 – S1  = 
𝑥 𝑟

𝑇𝑣
 

 

 met 𝑥  = dampgehalte, uitgedrukt in 

[kg/kg] 

S2 – S1  = 
(1−𝑥) 𝑟

𝑇𝑣
 

 

 met 𝑥 = dampgehalte, uitgedrukt in [kg/kg] 

 ( 1 – 𝑥 ) = de hoeveelheid gecondenseerde 

       damp [kg] 

Indien de 

eindtoestand tussen 

1’ en 2’ ligt, dan 

geldt: 

 

S2 – S1 =𝑐̅ ln 
𝑇𝑣

𝑇1
 +  

𝑥 𝑟

𝑇𝑣
 

 r > 0 

 De verdampingswarmte per kg 

vloeistof [kJ/kg] 

S2 – S1 = 𝑐�̅� ln 
𝑇𝑣

𝑇2
 + 

(1−𝑥)𝑟

𝑇𝑣
  

 r < 0 

 De verdampingswarmte per kg vloeistof 

[kJ/kg] 

Figuur 8.4:       = 𝑐̅ ln 
𝑇𝑣

𝑇1
   

 Toestand I = de opwarming van de 

vloeistof tot Tv 

  

 = 
𝑥𝑟

𝑇𝑣
    

 Toestand II = de (gedeeltelijke) 

verdamping 1’ – 2’ van de vloeistof 

  

= 𝑐�̅� ln 
𝑇2

𝑇𝑣
   

 Toestand III = de oververhitting 2’-2 

van de verzadigde damp 

 

      = 𝑐̅ ln 
𝑇1

𝑇𝑣
   

 Toestand I = de afkoeling van de vloeistof 

tot T1 

  

 = 
(1−𝑥)𝑟

𝑇𝑣
    

 Toestand II = de ( gedeeltelijke) 

condensatie 2’ – 1’ van de damp 

  

= 𝑐�̅� ln 
𝑇𝑣

𝑇2
   

 Toestand III = afkoeling oververhitte 

damp 2-2’ 
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 Waarbij geldt: 

o 𝑥 = dampgehalte in de eindtoestand => (1 - 𝑥) = de hoeveelheid gecondenseerde damp  

o r = de verdampingswarmte per kg vloeistof  

 de afgevoerde warmte Q bij volledige condensatie bedraagt: Q = - (m.r) [Joule] 

o TV = de verdampingstemperatuur / condensatiewarmte 

o 𝑐̅p = de gemiddelde waarde van de soortelijke warmte van de damp tussen de temperaturen Tv 

en T2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het T-s –diagram 
 Aangezien Q = ∫ 𝑇𝑑𝑆, kan de warmte gezien worden als de 

oppervlakte onder de proceslijn. 

 

 

 

 

 

 

HET T-S –DIAGRAM VOOR IDEALE GASSEN 

 Polytropen in het T-s –diagram: 

o  Isotherm: // s –as  => s2 – s1 = R ln 
𝑝1

𝑝2
 

o  Isotroop: // T-as (n=k) => s2 – s1 = 0 

o  Isobaren: p = p0   => s2 – s1 = cp ln 
𝑇2

𝑇1
 

o  Isochoor: v = v0   => s2 – s1 = cv ln 
𝑇2

𝑇1
 

o  Polytroop (n = n)  => s2 – s1 = c ln 
𝑇2

𝑇1
 

o  Of s1 – s0 met s0 de entropie bij 1 bar en 0°C 

 Isobaren en isochoren zijn exponentiële krommen waarvan 

de helling gelijk is aan 
1

𝐶𝑣
 of 

1

𝐶𝑝
 

 CV < Cp : een isochoor loopt steiler dan een isobaar 

Opgelet: 

Dit proces kan in 2 richtingen verlopen: 

 0 – 2  = verdamping 

=> TV = verdampingstemperatuur 

 2 – 0  = condensatie 

=> TV = condensatietemperatuur 

Vloeistof 

Damp = stoom 
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VOLUMEARBEID EN TECHNISCHE ARBEID IN HET T-S DIAGRAM 

 In figuur 8.10 is de toegevoerde warmte gelijk aan de verandering van de inwendige energie. 

 In figuur 8.11 is de toegevoerde warmte gelijk aan de toename van de enthalpie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De volumearbeid is de som van de warmte die bij de compressie wordt overgedragen en de 

warmte die moet worden afgevoerd om het medium bij een denkbeeldig constant volumeproces 

weer op de begintemperatuur te brengen. W1-2 = q1-2 + q2-3      

 Evenals de volumearbeid kan ook de technische arbeid geschreven worden als de som van twee 

termen die elk door een oppervlak in het T-s diagram kan worden weergegeven. W1-2 = q1-2 + q2-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LET OP: Hoewel de schrijfwijze van de twee rechterleden van bovenstaande formules (q1-2 + q2-3) 

hetzelfde is, leveren ze niet dezelfde uitkomst! Het verschil bestaat hierin dat q2-3 in de eerste 

uitdrukking de afgevoerde warmte bij constant volume voorstelt en in de tweede uitdrukking de 

afgevoerde warmte bij constante druk. 

 In onderstaande afbeeldingen is de compressie van verschillende polytropen weergegeven: 
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KRINGPROCESSEN IN EEN T-S DIAGRAM 

 Omdat bekend is hoe polytropen in een T-s diagram worden weergegeven, kunnen alle 

kringprocessen uit hoofdstuk 4 nu ook in een T-s diagram worden afgebeeld. 

 Het meest gekende voorbeeld is een Carnot-proces. Dit kringproces is samengesteld uit twee 

isothermen verbonden door twee isentropen waardoor een rechthoek wordt gevormd. 

o Figuur 8.18 = een positief Carnot-proces 

o Figuur 8.19 = een negatief Carnot-proces in een koelmachine 

o Figuur 8.20 = een negatief Carnot-proces in een warmtepomp 

 

 

 In onderstaande figuren zijn respectievelijk het kringproces van Stirling en dat van Joule (Brayton) 

weergegeven in een T-s diagram 
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Entropieverandering bij niet-omkeerbare toestandsveranderingen 
 In onderstaande figuur stelt de kromme a een niet-omkeerbaar verlopende toestandsverandering 

1-2 voor.  

o 1-2 = niet –omkeerbaar 

o 2-1 = wel omkeerbaar 

 

 “Behoud van entropie” bestaat niet! Entropie wordt 

gecreëerd.  

o Irreversable : entropie creatie 

o Reversable: geen entropie creatie 

 In een adiabaat systeem kan de entropie enkel maar 

toenemen ( ons heelal is adiabatisch) 

 

 

NIET – OMKEERBARE OVERDRACHT VAN THERMISCHE ENERGIE 

 Nulde hoofdwet = warmte stroomt van hoog naar laag 

  De arbeidslevering van een systeem dat een niet-omkeerbare toestandsverandering ondergaat, is 

altijd minder dan bij een omkeerbaar verlopende toestandsverandering. Een deel van de maximaal 

mogelijke arbeidslevering gaat definitief verloren ( Wv) . De totale entropieverandering ∆Stotaal  is 

een maat voor dit verlies. 

 dWV = (
𝑇1− 𝑇2

𝑇1∗𝑇2
)* 𝑇𝑜𝑚𝑔 |𝑑𝑄| => Wv = Tomgeving ∆Stotaal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toestandsverandering 

 Omkeerbaar Niet-omkeerbaar 

Entropieverandering S2 – S1 = ∫
𝑑𝑄𝑛𝑜

𝑇

2

1
 

 

S2 – S1 > ∫
𝑑𝑄

𝑇

2

1
 

 

Entropieverandering bij een 

adiabatisch proces 

S1 =  S2 

∆Sno = 0 

S1 <  S2 

S2 – S1 = ∆Sno 

Systeem + omgeving als 

adiabatisch systeem 

∆Stotaal  = ∆Ssysteem + ∆Somgeving = 0 

∆Stotaal  = 0 

∆Ssysteem = − ∆Somgeving 

 

∆Stotaal  = ∆Ssysteem + ∆Somgeving > 0 

∆Stotaal  >  0 

∆Ssysteem ≠ − ∆Somgeving 
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Processen zijn veranderingen van toestanden. Deze processen worden voorgesteld in diagrammen met 

twee toestandsgrootheden. Op het examen wordt verwacht dat je de gevraagde punten op de diagrammen 

kan aanduiden. 

 

Het p-v-diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het proces, figuur 9.1:  

 In bovenstaande figuren wordt water beschouwd van 20 bar en 100°C. 

 Het eerste deel A-B verloopt zeer steil omdat een vloeistof vrijwel niet samendrukbaar is en dus een 

zeer beperkte toename van het volume kent 

 Tijdens het isothermische proces B-C verandert het volume snel, de vloeistof verdampt. De 

temperatuur en de druk blijven hier constant: isothermen en isobaren vallen in dit 

verdampingstraject dus samen. 

 In punt C is de vloeistof volledig in damp omgezet. 

 Bij verdere expansie, C-D, daalt de druk en gaat de damp zich steeds meer als een ideaal gas 

gedragen.  

 

Opmerkingen: 

 Bij hogere temperaturen is ook de verdampingsdruk hoger en is B’C’ korter dan BC 

 In het kritische punt K is er geen verschil meer tussen de vloeibare en de gasvormige fase. 

 Kritisch punt voor water is 221,2 bar en 374°C. 

 

Figuur 9.2: 

 Worden de punten BB’KCC’ met elkaar verbonden (blauwe kromme figuur 9.1), dan bekomen we 

de kromme in figuur 9.2 

 Deze grenskromme omsluit het tweefasegebied (coëxistentiegebied) waar damp en vloeistof met 

elkaar in evenwicht zijn. Een medium waarvan de toestand binnen het coëxistentiegebied is 

gelegen, bestaat uit een mengsel van verzadigde damp en vloeistof van dezelfde temperatuur.  

 Men spreekt dan van een natte damp/stoom 

H9: Toestandsdiagrammen  
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 Soortelijk volume voor een toestand in het coëxistentiegebied: 

o v = 𝑥vd + (1-𝑥) vvl  dampgehalte 𝑥 beschrijft het    

 aantal kilogram verzadigde damp     

      in één kilogram natte damp 

 

o v = 𝑦vvl + (1-𝑦) vd  vochtpercentage y beschrijft het      

  aantal kilogram water in 1 kg natte

  stoom 

 

 B-K = de verzadigde vloeistoflijn (𝑥 = 0) en C-K = de verzadigde damplijn ((𝑥 = 1) 

 

Het T-s-diagram 
 In het T-s-diagram is voor elke toestandsverandering de toe- en afgevoerde hoeveelheid warmte 

zichtbaar als oppervlakte. 

  Het diagram wordt vaak gebruikt voor stoom- en koelinstallaties waarvan de processen zich 

afspelen in het coëxistentiegebied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het proces, figuur 9.3: 

 We gaan uit van water dat door warmtetoevoer bij constante druk in oververhitte stoom omgezet 

wordt 

 De entropieverandering die hierbij optreedt is volgens: S2 – S1 =𝑐̅ ln 
𝑇𝑣

𝑇1
 +  

𝑟

𝑇𝑣
 + 𝑐�̅� ln 

𝑇2

𝑇𝑣
 

 Dit verband tussen T en s kan worden uitgezet (figuur 9.3), waarbij de kromme A-1 wordt verkregen. 

 Bij verdamping van de vloeistof (Tv = constant), dit geeft het horizontaal lijnstuk 1-2. 

 Ten slotte volgt de oververhitting van de verzadigde damp tot een willekeurige temperatuur T3, 

waarbij de temperatuurverandering gelijk is aan: S3 – S2 = 𝑐𝑝̅̅̅̅  ln 
𝑇3

𝑇𝑣
  OF  S3  = Sd +  𝑐𝑝̅̅̅̅  ln 

𝑇3

𝑇𝑣
   

 Dit levert een kromme, de helling is echter groter dan die van A-A omdat 𝑐�̅� < 𝑐̅  

 

Figuur 9.5: 

 In het coëxistentiegebied werden ook lijnen van constant dampgehalte getekend.  

 De entropie in een willekeurig punt 4: s4 = 𝑥s2 + (1-𝑥4) s1 

 De entropie voor een toestand in het coëxistentiegebied: s = 𝑥sd + (1-𝑥) svl 

Figuur 9.3 Entropieverandering bij de omzetting 

van een vloeistof in oververhitte damp  

Figuur 9.5 Verloop van een isochoor en van lijnen 

van constante x  

4 

Svl 

Sd 

r 

vd vvl 
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Opmerkingen: 

 Door alle punten 11’K22’ te verbinden wordt een kromme 

verkregen die het coëxistentiegebied omsluit. 

 In het kritische punt K is de verdampingswarmte r = 0 en heeft 

de temperatuur de hoogste waarde die in het tweefasegebied 

mogelijk is. 

 

 

BELANGRIJK IN DE OEFENINGEN 

 

 Figuur 9.6 geeft een isentropische expansie weer. 

 Situatie 1 bevindt zich buiten het coëxistentiegebied, hiervoor 

geldt: S1 – S0 =𝑐𝑤̅̅ ̅ ln 
𝑇𝑣

𝑇0
 +  

𝑟

𝑇𝑣
 + 𝑐�̅� ln 

𝑇1

𝑇𝑣
 

 Situatie 2 bevindt zich binnen het coëxistentiegebied, hiervoor 

geldt: S2 – S0 =𝑐𝑤̅̅ ̅ ln 
𝑇𝑣

𝑇0
 +  

𝑥𝑟

𝑇𝑣
  

o Indien volledige verzadiging: x = 1 (dan ligt het punt op 

de damplijn, zie figuur 9.5) “juist verzadigd” 

o 𝐶𝑤
̅̅ ̅̅  is de soortelijke warmte van water, 𝐶̅  indien een 

andere vloeistof dan water 

 S0
 is de entropie van water bij 0°C => S0  = 0 

 Isentropisch proces: S1 =S2 => los de vergelijking op naar de onbekende 

 Oververhittingstemperatuur = T1 – TV  (hier: 673K – 453K = 22K)  

 

Het h-s-diagram 
 Dit is een belangrijk diagram, zowel de enthalpie als de entropie kan hierop afgelezen worden.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het proces, figuur 9.7: 

 In dit assenstelsel kan de grenskromme worden getekend door voor een reeks van opeenvolgende 

drukken de waarden van hvl en svl resp. hd en sd uit te zetten in het h-s-diagram. 

 Worden al deze punten verbonden, dan ontstaat weer de grenskromme die het coëxistentiegebied 

omsluit. Het linkerdeel van de grenskromme (𝑥 = 0) en het rechterdeel hiervan (𝑥= 1) komen samen 

in het kritische punt K.  

 LET OP: Hier is dit niet de top van de kromme zoals in het T-s-diagram 

 Voor de enthalpie en de entropie van een punt in het coëxistentiegebied geldt:  

h = hvl + 𝑥r   en  s = svl + 
𝑥 𝑟

𝑇𝑣
 

Figuur 9.7 h-s-diagram voor water  

hvl 

hd 
r 
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 De enthalpie voor een toestand in het coëxistentiegebied: h = 𝑥hd + (1-𝑥) hvl 

o Aangezien r = hd - hvl 

 + Meerdere enthalpieën zie p39 figuur 9.9a 

 De gemiddelde temperatuur van warmtetoevoer kan berekend worden uit (toegepast op figuur 

9.9b) : �̅�1-4 = 
ℎ4− ℎ1

𝑠4− 𝑠1
 (voorbeeldoefening 9.11) 

 

In de volgende paragrafen wordt voor een drietal toestandsveranderingen het gebruik van de 

toestandsdiagrammen geïllustreerd.  

 

WARMTETOEVOER BIJ CONSTANTE DRUK 

 

 

 

 

Figuur 9.9a: 

 h-s-diagram 

 Het water wordt bij p=C omgezet in oververhitte stoom, q1-4 = h4 – h1. In een gebruikelijk h-s-diagram 

is het deel links van de gestippelde verticaal niet weergegeven e kunnen h1 en h2 dus niet worden 

afgelezen. 

 Q1-4 = h1 – h4 

o Enthalpie voedingswater: hw = h1 = 𝑐̅w Tw  met tw = temperatuur voedingswater 

o Enthalpie stoom: h4 = hd + 𝑐�̅� . (T4 – Tv ) met 𝑐�̅� . Δt = oververhittingswarmte 

 Enkel toe te passen indien de stoom oververhit wordt 

Figuur 9.8: 

 In het minder bekende h-p-diagram (figuur 9.8) is h2 wél af te lezen, maar h1 nog steeds niet. 

 De tabellen II en III (HB p 245-247) verschaffen echter alle noodzakelijke informatie. 

Figuur 9.9b: 

 T-s-diagram 

 De waterhoeveelheden kunnen worden afgelezen als oppervlakten 

Figuur 9.9c: 

 P-v-diagram 

 Geeft enkel informatie over de toename van het volume v 

 De blauwe oppervlakte stelt de arbeid voor die aan de ketelvoedingspomp moet worden toegevoerd 

W4-1 = - 𝑣4 (p1 – p4) 
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SMOREN 

 Bij het smoren van stoom, een niet-omkeerbaar adiabatisch proces, neemt de druk af en de entropie 

toe. (p2 < p1 en s2 > s1) 

 De enthalpie blijft gelijk: h1 = h2 

 Gaat het over het smoren van een ideaal gas, dan blijft de temperatuur constant. 

 ∆Somgeving = 0 

 

 

ISENTROPISCHE EXPANSIE 

 Voor de technische arbeid geld dat: wt,1-2 = h1 – h2 

 In figuur 9.11a is deze arbeid als een lijnstuk afleesbaar en in figuren 9.11b en 9.11c als een 

oppervlak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Gemiddelde temperatuur van  warmtetoevoer en –afvoer 
 Voor het thermisch rendement van het kringproces van Carnot werd eerder afgeleid dat: 

 ŋth = 1 -  
𝑄2

𝑄1
 = 1 - 

𝑇2

𝑇1
=  

𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥
   

 Deze uitdrukking is ook toepasbaar op willekeurige, maar wel omkeerbare, kringprocessen mits T1 

en T2 vervangen worden door 𝑇1̅ en 𝑇2
̅̅̅ , zijnde de gemiddelde temperatuur van warmtetoevoer en 

-afvoer  

 Afleiding HB p 208 levert volgend besluit: ŋth = 1 -  
𝑄2

𝑄1
 = 1 - 

𝑇2̅̅ ̅ ∆𝑠

𝑇1∆𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ = 1 - 
𝑇2̅̅ ̅ 

𝑇1̅̅ ̅
 

 Veranderingen die in een kringproces worden aangebracht, beïnvloeden 𝑇1̅ en/of  𝑇2
̅̅̅. In een T-s-

diagram kan direct gezien worden of deze verandering tot een rendementsverbetering leidt of niet. 
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 Kringprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het proces dat zich afspeelt in figuur 9.14 wordt rechts in de toestandsdiagrammen weergegeven. 

 

Het proces, figuur 9.14: 

1-2  Isentropische compressie, de pomparbeid |𝑊𝑡,1−2|= h2 – h1 is relatief klein zodat de punten 1 en 

  2 vrijwel samenvallen en het lijnstuk 1-2 buiten beschouwing kan blijven. 

2-3  Verwarming van het water tot de verdampingstemperatuur T3: q2-3 = h3 – h2 = opp. 2-3-3’-1’ 

3-4  Verdamping van de vloeistof bij constante druk en temp. :  q3-4 = h4 – h3 = r = opp. 3-4-4’-3’ 

4-5  Oververhitting van de verzadigde damp bij p=C, voor de oververhittingswarmte geldt: 

   q4-5 = h5– h4 = opp. 4-5-6’-4’ 

5-6  Isentrop. expansie van de stoom tot de condensordruk p6 : wt,5-6 = h5– h6 = opp. 1-2-3-4-5-6-1 

6-1  Condensatie van de natte stoom van toestand 6, waarna de begintoestand 1 weer wordt 

bereikt. Voor de afgevoerde warmte geldt: |𝑞6−1|= h6 – h1 = opp 1-6-6’-1’ 

Figuur 9.14 Schema stoomturbine-installatie 

3 
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=> De totaal toegevoerde warmte is: q2-5 = h5 – h2 = opp. 2-3-4-5-6’-1’-2 = vormingswarmte 

 

Nuttige warmte: 

 = het verschil tussen de toegevoerde en afgevoerde hoeveelheid warmte 

 In het h-s-diagram = het lengteverschil van de lijnstukken 5-6 en 1-2 

 In het T-s-diagram = opp. 1-2-3-4-5-6-1 

 

POSITIEVE KRINGPROCESS (STOOMTURBINE-INSTALLATIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het meest ideale proces is het kringproces van Carnot:  

o De warmtetoevoer q4-1 bij de stoomvorming en de warmteafvoer bij de condensatie 2-3 

verlopen isothermisch. Omdat deze isothermische processen zich in he coëxistentiegebied 

afspelen, zijn ze ook praktisch uitvoerbaar. Dit geldt echter niet voor de 

toestandsveranderingen 1-2 en 3-4. 

o Het vochtgehalte na de expansie 1-2 is ontoelaatbaar hoog, bovendien is de isentropische 

compressie van een water/stoommengsel van toestand 3 niet efficiënt => een Carnot-

proces kan niet gerealiseerd worden. 

 Een meer praktische uitvoering is het zogenoemde Rankine-proces: 

o De condensatie wordt hier voortgezet tot in 3, waarbij alle damp in vloeistof is overgegaan. 

o Het vochtgehalte na de expansie 1-2 is echter nog steeds te hoog, zeker voor hogere 

stoomdrukken. Dit probleem kan worden opgelost door de temperatuur van de stoom op 

te voeren (= oververhitting, figuur 9.20). 

 2 voordelen Rankine: 

o  1. Meer arbeid per kg stoom ( = stijging financieel rendement) 

o 2. Technisch realiseerbaar 

 1 nadeel Rankine: 

o Lager technisch rendement: ŋR < ŋc 
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Figuur 9.20: 

 Verhoging van de stoomtemperatuur tot T7 levert het kringproces 3-4’-5’-7-2-3. Vergeleken met het 

oorspronkelijke kringproces 3-4-5-1-2-3 is zowel de nuttige arbeid toegenomen als het thermisch 

rendement. Dit laatste als gevolg van een verhoging van de gemiddelde temperatuur van 

warmtetoevoer 𝑇𝑡𝑜𝑒
̅̅ ̅̅ ̅. 

Figuur 9.21: 

 Bij de toepassing van heroververhitting wordt de turbine in twee delen gesplitst en de ketel wordt 

van een tweede oververhitter voorzien. 

 De toename van de nuttige arbeid als gevolg van keteldrukverhoging is weergegeven in figuur 9.21. 

Het thermisch rendement kan worden bepaald uit: ŋth = 
𝑤𝑡,1−2 + 𝑤𝑡,3−4

𝑞5−1 + 𝑞2−3
 = 

(ℎ1− ℎ2) +  (ℎ3− ℎ4)

(ℎ1− ℎ5) +  (ℎ3− ℎ2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een effectieve manier om het thermisch rendement te verhogen, is het voorwarmen van het 

ketelvoedingswater.  

 Bij deze methode wordt een (klein) deel van de stoom tijdens de expansie aan de turbine 

onttrokken. 

 Het vermogen dat de turbine levert, bedraagt: P = �̇�1 (h1 - h6) + (�̇�1 - �̇�6) (h6 – h2) en voor het 

thermisch rendement geldt: ŋth = 
∑ �̇�

𝑄1̇
=  

𝑃

𝑚1 ( ℎ1− ℎ7)̇  

 In de term �̇�1 moet alleen de warmte worden opgenomen die in de ketel wordt toegevoerd. De 

warmte die in de warmtewisselaar (w.w. in figuur 9.23) wordt overgedragen, is een interne 

uitwisseling van thermische energie die de grenslijnen waar binnen zich het gehele systeem bevindt, 

niet overschrijdt.  
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NEGATIEVE KRINGPROCESSEN (KOELINSTALLATIE) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zou dit negatieve Carnot-proces in een koelinstallatie worden uitgevoerd, dan is de koudefactor: 

Koudefactor 𝜀𝑘 = COP =  
𝑛𝑢𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑎𝑓𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑟𝑚𝑡𝑒

𝑡𝑜𝑒𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑
=  

𝑄2

|∑ 𝑊|
=  

 𝑇2

𝑇1− 𝑇2

 

 

 

 

 Smoren: het kringproces verloopt niet-omkeerbaar, dus komt de arbeid NIET overeen met de 

oppervlakte dat ingesloten wordt door het kringproces. 

 Het proces in een koelinstallatie wordt gewoonlijk afgebeeld in een p-h-diagram. 

 

Het h-𝑥-diagram voor vochtige lucht  
We gaan enkel in op het bekende h-𝑥-diagram waarin de belangrijkste toestandsgrootheden van vochtige 

lucht kunnen worden afgelezen en waarin de toestandsveranderingen die nodig zijn om een gewenste 

luchtconditie te realiseren, kunnen worden aangegeven. 

 

DROGE LUCHT EN VOCHTIGE LUCHT 

 Droge atmosferische lucht bestaat bij benadering uit 21 vol.% zuurstof en 79 vol.% stikstof.  

 Als 1 kg droge lucht gemengd wordt met 𝑥  kg waterdamp, dan noemen we 𝑥  het absolute 

vochtgehalte. Dit is de hoeveelheid waterdamp (md) die per kg droge lucht (mlu) aanwezig is: 

vochtgehalte: 𝑥 =  
𝑚𝑑

𝑚𝑙𝑢
  [kg/kg] (we nemen niet mtot als referentie!) 

 Partieeldruk van waterdamp = dampdruk : ptot = plu + pd 

 Alles uitgedrukt per kg droge lucht 
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Figuur 9.29: 

T1  de toestand van oververhitte waterdamp van zeer lage 

druk 

T2 dauwpunt: bij verdere afkoeling van de lucht treedt 

condensatie op 

T3 wordt de lucht afgekoeld tot t3 < t2, dan blijft de lucht 

verzadigd.  

 

 

 

 

 Verzadigde lucht: de lucht bevat de maximale hoeveelheid waterdamp die bij deze temperatuur 

mogelijk is => hoge luchtvochtigheid => lucht is gesatureerd => kan niet meer verdampen. 

 Dauwpunt: condensatie treedt op bij verdere afkoeling van de lucht 

o Stoomtabel: tabel IV (HB p 348) 

 Vochtige lucht kan beschouwd worden al ideaal gas: (afleiding slides p8) 

𝑥 = 0,622 
𝑝𝑑

𝑝𝑡𝑜𝑡− 𝑝𝑑
  kg vocht per droge lucht 

𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0,622 
𝑝𝑑,𝑣

𝑝𝑡𝑜𝑡− 𝑝𝑑,𝑣
  [kg/kg]   

=> lucht kan meer vocht opnemen naarmate pd,v groter is dus als de temperatuur toeneemt 

=> lucht kan minder vocht bevatten als bij gelijkblijvende pd,v (dus gelijkblijvende temperatuur) 

de totaaldruk ptot toeneemt (luchtcompressie) 

 

RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID 

 De relatieve vochtigheid 𝜑  is de verhouding van de partiële druk van de waterdamp en de 

maximale druk hiervan bij dezelfde temperatuur.  

 𝜑 =  
𝑝𝑑

𝑝𝑑,𝑣
=  

𝑝𝑑

𝑝𝑑,𝑠𝑎𝑡 (𝑇)
 sat = gesatureerd = verzadigd 

 Bij benadering geldt dat (afleiding HB p218): 𝜑 =  
𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥
 

 

NATTEBOLTEMPERATUUR 

 Nattebolthermometer tn < drogebolthermometer t ( ‘gewone’ temperatuur) 

 Tn = de grenstemperatuur (koelgrens) / natteboltemperatuur/ adiabatische verzadigingstemp. 

 Het verschil tn – t is groter naarmate de omgevingslucht droger is 

 Zou de lucht al verzadigd zijn (𝜑 = 100%) en dus de maximale hoeveelheid vocht bevatten, dan 

is tn = t. 

 

OPBOUW VAN HET H-X-DIAGRAM 

 Voor de enthalpie H van vochtige lucht kan worden geschreven: H = mluhlu + mwhw 

 Na deling door mlu levert dit: h = hlu + 
𝑚𝑤

𝑚𝑙𝑢
 hw = hlu + 𝑥hw 

=> We noemen dit de enthalpie per kg droge lucht. Deze enthalpie wordt in een h-𝑥-diagram 

uitgedrukt 

 De enthalpie bestaat uit drie termen: 

1. De ‘voelbare’ warmte van de droge lucht (figuur 9.30) 

2. De verdampingswarmte (latente warmte) van het aanwezige vocht (figuur 9.31) 

3. De oververhittingswarmte van deze waterdamp (figuur 9.32) 

 => h = cp,lu . t + r. 𝑥 + 𝑥 . cp,d . t = 1,0 . t + 2500 . 𝑥 + 𝑥 . 1,92 . t 
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 Samenstelling van deze drie termen levert figuur 9.33 

 

 

Figuur 9.34: 

 Voor een betere afleesbaarheid wordt 𝑥 -as over een hoek van ∝ gedraaid zodat de lijn die de 

verdampingswarmte aangeeft, samenvalt met de horizontale as. 

 Lijnen van constante enthalpie (= isenthalpen) lopen niet horizontaal maar evenwijdig aan de 

oorspronkelijke 𝑥 –as 

Figuur 9.35: 

 De lijnen van een constante natteboltemperatuur tn blijken vrijwel samen te vallen met de lijnen 

van constante enthalpie. Om verwarring te vermijden worden deze daarom niet apart getekend 

en worden isenthalpen tevens beschouwd als lijnen van constante tn. 

 De waarde van tn in een punt A kan worden afgelezen in het snijpunt van de isenthalp door A 

en de verzadigingskromme.  

 In dit punt geldt dat de luchttemperatuur t gelijk is aan de natteboltemperatuur tn omdat 𝜑 = 

100%. Door de stippellijn te volgen, kan de temperatuur t = tn op de verticale as worden 

afgelezen.  
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Van dit hoofdstuk is slechts een gedeelte te kennen. Bovendien worden er ook geen oefeningen over dit 

hoofdstuk gevraagd. 

 In de praktijk verlopen toestandsveranderingen niet-omkeerbaar, dit als gevolg van 

wrijvingsverschijnselen en/ of van thermische energieoverdracht met eindige temperatuurverschillen 

Niet-omkeerbare overdracht van mechanische energie 

 Voor de entropieverandering van een algemeen systeem geldt: ΔSsyst = S2 – S1 = ∫
𝑑𝑄

𝑇

2

1
+ ∆𝑆n.o. 

 In een niet-omkeerbaar adiabatisch proces is er geen warmtewisseling met de omgeving: ∆Somg = 0 en 

∆Ssyst = ∆Sn.o.  

=> Om nu het ideale proces te benaderen moet de entropieproductie ∆Sn.o. zo klein mogelijk zijn. 

 Als alle wrijving in warmte omgezet wordt: ∆Sn.o. = 
|𝑑𝑊𝑤𝑟|

𝑇
 

o De oppervlakte onder de curve komt overeen met de wrijvingsarbeid (zie figuur 10.1) 

o Bij hoge temperaturen is het verlies van wrijving lager (zie figuur 10.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isentropisch rendement 
 De eerste hoofdwet voor open systemen: Q1-2 = Δh + W1-2 + Δek + Δep 

=> geldt zowel voor omkeerbare als niet omkeerbare processen 

 Passen we dit toe op stromingsmachines zoals turbines: 

o Adiabatische toestandsveranderingen: Q1-2 = 0 

o Δek en Δep  worden verwaarloosd t.o.v. elkaar 

=> W1-2 = - Δh = h1 – h2 = mcp(T1-T2) 

 Maximale arbeid bij omkeerbaar proces WO 

 Maximale arbeid niet omkeerbaar proces Wno 

 Isentroop rendement: ŋi = 
𝑊𝑛𝑜

𝑊𝑜
 ≤ 1 (gelijk aan 1 bij een omkeerbare machine)S 

 

De rest van dit hoofdstuk niet kennen! 

 

 

  

H10: Niet-omkeerbare processen in open systemen  
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NIET KENNEN 

 

De prof vindt het blijkbaar leuk om steeds over dit hoofdstuk een examenvraag te stellen, goed leren dus 

 

Exergie – anergie 
 Exergie (E) = het deel van een energievorm dat volledig in arbeid kan worden omgezet, het nuttige deel 

o Mechanische, elektrische, potentiële en kinetische energie bestaan volledig uit exergie. 

 Anergie (B) = het deel waar in het geheel geen arbeid uit kan worden verkregen, het niet-nuttige deel 

o Inwendige energie van de omgeving bestaat geheel uit anergie 

 Thermische energie bestaat uit exergie en anergie 

 De omzetting van anergie in exergie is niet mogelijk ( B naar E gaat niet, E naar B, gaat wel) 

 Omkeerbaar proces: er gaat geen exergie verloren en de toegevoerde hoeveelheid exergie is gelijk aan 

de afgevoerde hoeveelheid 

 Niet omkeerbaar proces: er heeft een omzetting van exergie in anergie plaatsgevonden 

 2de hoofdwet: Voor iedere energievorm geldt: energie = exergie + anergie  

 1ste hoofdwet: Bij alle processen blijft de som van exergie en anergie constant: Cte = E + B 

 LET OP:  De 1ste hoofdwet – behoud van energie – geldt wel voor energie maar niet voor exergie. Exergie 

kan wel verloren gaan en in feite gebeurt dan in elk proces, dit noemt men exergieverlies. 

 

De exergie van een warmtehoeveelheid 
 Het exergieaandeel in een hoeveelheid warmte is de maximale hoeveelheid mechanische energie die 

uit deze warmte kan worden verkregen. 

 Omkeerbaar positief kringproces (Carnot-proces): 

o Als de gehele afvoer van warmte plaatsvindt bij de omgevingstemperatuur T0, is de nuttig 

geleverde arbeid ( ∑ 𝑊 ) maximaal en komt per definitie overeen met de exergie van de warmte 

 Opmerking: warmte Q heeft op zich geen betekenis, je moet er steeds een temperatuur T bij vermelden 

 

Figuur 14.1: 

 Om de exergie van de afgevoerde warmte te bepalen, voeren we deze warmtehoeveelheid toe aan 

een positief omkeerbaar kringproces: 

 De exergie en anergie van een warmtehoeveelheid Q met een constante temperatuur T1 : 

o De toegevoerde warmte Q: opp. 4-1-5-6 

o De exergie van deze warmte EQ = 1-2-3-4 

o De anergie van de warmte BQ = 2-3-6-5 

 De temperatuur van de afgevoerde warmte is de 

omgevingstemperatuur T0. Het exergieaandeel is dan nul, 

zodat deze warmte geheel uit anergie bestaat: 

o BQ = T0ΔS = 
𝑇0

𝑇1
 Q 

o Q = EQ + BQ 

 Voor het thermisch rendement van Carnot: 

o ŋc= 
∑ 𝑊

𝑄
=  

𝐸𝑄

𝑄
 zodat: EQ = ŋcQ = (1 −  

𝑇0

𝑇1
) 𝑄 

 

 

H11 –H13 

H14: Exergie en anergie 
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Figuur 14.2: 

 In het voorgaande werd de temperatuur van de warmte 

constant gehouden, in de praktijk zal dit niet zo zijn. 

 Stel dat aan een energiedrager (bv. rookgassen) een 

warmtehoeveelheid Q wordt onttrokken, dan zal de 

temperatuur van de onttrokken warmte steeds verder 

afnemen (weergegeven door de stippellijn 2-1) 

 De nuttig geleverde arbeid van dit kringproces komt 

overeen met exergie van de toegevoerde warmte. 

 De afgevoerde warmte Q2 komt overeen met de anergie 

van de toegevoerde warmte. 

 BQ = T0ΔS = Tomg mcw ln
𝑇𝑢𝑖𝑡

𝑇𝑖𝑛
  

 EQ = Q – BQ = Q - T0ΔS = (1 − 
𝑇0

𝑇1
) 𝑄 = Q – Tomg mcw ln

𝑇𝑢𝑖𝑡

𝑇𝑖𝑛
 

o « Het koelwater heeft een intredetemperatuur (= Tin), de temperatuur na de condensor 

(=Tuit) » 

o LET OP: indien de temperatuur stijgt: Tuit > Tin gebruik: ln
𝑇𝑢𝑖𝑡

𝑇𝑖𝑛
 

 Indien de temperatuur daalt: Tuit < Tin gebruik ln
𝑇𝑖𝑛

𝑇𝑢𝑖𝑡
 

 

 

Figuur 14.5 (ZEER BELANGRIJK): 

 Hier wordt afgebeeld: de degradatie van de toegevoerde exergiestroom, exergieverlies bij 

weerstandsverwarming 

 Exergie (= arbeid) wordt toegevoerd aan een weerstand en komt er uit als warmte, deze warmte 

kunnen we niet terug omzetten naar arbeid. 

 Het exergetisch rendement is hier zeer laag: ŋc=  
𝐸𝑄

|𝑊𝑒𝑙|
 

 Ev = exergieverliezen: hetgeen een omzetting van exergie in anergie betekent  

o Ev = T0 ΔSsyst    ΔSsyst : formules p 37 

 Specifieke exergie = de maximale arbeid die geleverd kan worden door bv een gas: 

 e1 = h1 – h0 – T0 (s1 – s0) + Ek 

 Exergieverandering : e1-e2 = h1-h2 - T0 (S1-S2) = cp (T1 – T2) - T0 (S1-S2)  

De arbeid W wordt omgezet in warmte 

# Joule 

Anergie 

Exergie 
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Exergiebeschouwingen bij kringprocessen 
 We beschouwen enkel positieve kringprocessen waarin thermische energie omgezet wordt in 

mechanische energie. Het thermisch rendement hierbij is dan: ŋth = 1 - 
𝑄2

𝑄1
 

o Volgens de 2de hoofdwet kan Q2 nooit nul zijn, zodat het thermisch rendement ook nooit 

100% kan zijn => nieuwe/andere maat voor het rendement 

 Het exergetisch rendement: 

o = de verhouding van de nuttig verkregen arbeid (= exergie) en de toegevoerde exergie (= de 

exergie van de toegevoerde warmte) 

o Dit rendement wordt alleen bepaald door verliezen die theoretisch vermeden kunnen 

worden. 

o ŋth =  
∑ 𝑊

𝐸𝑄
=  

𝐸𝑄− 𝐸𝑣

𝐸𝑄
 = 1 - 

 𝐸𝑣

𝐸𝑄
  ≤ 1 

o De waarde van dit rendement kan WEL gelijk zijn aan 1, namelijk als de machine omkeerbaar 

werkt en de exergieverliezen dus nul zijn. 

o Indien ŋth < 1 wordt dit veroorzaakt door niet-omkeerbare verschijnselen die in principe 

vermeden kunnen worden door een betere constructie van de machine of door het kiezen 

van een gunstigere proces. 

 De anergie van de afgevoerde warmte is de som van de anergie van de toegevoerde warmte en de 

exergieverliezen: BQ,2 = BQ,1 + EV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In beide gevallen wordt een warmtehoeveelheid Q1 met een constante temperatuur T1 toegevoerd. 

EQ ,1 = ŋc Q1. De warmteafvoer vindt plaats bij de omgevingstemperatuur T0. 

 

Figuur 14.6: 

 Omkeerbaar kringproces, EV = 0 

 De exergie van de warmte wordt als arbeid geleverd. De afgevoerde warmte Q2 is gelijk aan de 

anergie van de toegevoerde warmte: Q2 = BQ1 

 ŋth = ŋc  en  ŋex = 100% 

 

Figuur 14.7: 

 Niet omkeerbaar kringproces, EV ≠ 0 

 Door het niet-omkeerbare verloop van het proces wordt een deel van de toegevoerde exergie 

omgezet in anergie (= exergieverlies). De afgevoerde warmte Q2 is nu de som van BQ1 en het 

exergieverlies EV : Q2 = BQ2 = BQ1 + EV 

 ŋex < 100% 
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Figuur 14.8: 

 Om de verschillende energiestromen die bij een kringproces betrokken zijn voor te stellen, maakt 

men vaak gebruik vaan een zogenoemd Sankey-diagram. 

 De totale breedte van de deelstromen is gelijk aan de breedte van de ingangsstroom ( toegevoerde 

warmte).  

 In dit diagram komt dus de wet van behoud van energie (eerste hoofdwet) tot uitdrukking 

 Hier is een ketelverlies (voornamelijk uit laatgassen) aangegeven van 10%, terwijl met het koelwater 

van de condensor ca. 50% van de toegevoerde warmte wordt afgevoerd. 

 De warmteverliezen zijn te verwaarlozen 

 

Figuur 14.9: 

 Eerder hebben we gezegd dat het realistischer is om de exergie te beschouwen 

 Voor het exergieverlies in de ketel is 48% gebruikt, voor het exergieverlies in de turbine 7% en 

bedraagt het exergieverlies in de condensor slechts 5%. 

 Dit lage percentage wordt veroorzaakt door het geringe temperatuurverschil tussen de 

condenserende stoom en het koelwater (de omgeving) waardoor de afgevoerde warmte vrijwel 

geen exergie meer bezit. 

 


