
 

 de proefjeskoffer: warmte 1 
  

De proefjeskoffer: warmte.  
 

 

Eigenschappen: 

wat warm is zet uit  

en krijgt een kleinere massadichtheid 

 

Warmte: lucht/gas 

Warme lucht neemt meer plaats in dan koude lucht  

Warme lucht is lichter dan koude lucht, warme lucht stijgt op 

 Een drukverschil veroorzaakt krachten 

Verdamping geeft afkoeling 

Bij verbranding is zuurstof nodig 

 Door wrijving ontstaat warmte 

 

Warmte: metalen, vaste stoffen 

 Sommige stoffen/metalen zetten meer uit dan andere 

 Metalen zijn goede warmtegeleiders 

 Andere stoffen zijn isolators 
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1. het vliegende theezakje 

 

  
 

materiaal :  

 theezakje, lucifers,  

 

handeling : 

 theezakje leegmaken, openvouwen en het rolletje rechtop zetten. 

 theezakje bovenaan in brand steken 

 

wat gaat er gebeuren?  

 het theezakje stijgt brandend omhoog 

 

waarom ? 

door het branden verwarmt de lucht en stijgt het theezakje met de lucht mee op 

  

2. brand 

 

  
 

materiaal :  

 stukje isomo, plaatje metaal ( koper, ijzer), stukje papier, lucifers 

 

handeling  

 leg een stukje papier op het metalen plaatje én een stukje papier op de isomo 

 leg een brandende lucifer op beide papiertjes 

 

wat gaat er gebeuren?  

 Het stukje papier op het stukje isomo brandt, dat op metaal niet 

 

waarom ? 

metaal is een warmtegeleider? Neemt de warmte op, het papier verwarmt minder 

terwijl de isomo nagenoeg geen warmte opneemt en het papier dus verhit en 

ontvlamt 
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 isomo bevat veel lucht en lucht is een slechte warmtegeleider (isoleert) 

 isomo oplossen in aceton : isomo lost op en de lucht ontsnapt 

 

3. de hete fles 

 

  
 

materiaal :  

een glazen fles, een bunzenbrander (of houtskoolvuurtje?) , lucifers, emmer water 

voor afkoeling 

 

handeling 

- warm de hals van de fles op door die langzaam rond te draaien over een warmtebron 

- stop daarna de hals van de fles snel in een emmer (koud) water 

-  

wat gaat er gebeuren?  

 de fles barst.  

 

waarom ? 

de hals is door de warmte uitgezet, door de plotse afkoeling krimpt het glas terug. De 

afkoeling gebeurt niet geleidelijk zodat de overgang van uitzetten naar inkrimpen 

ongelijk gebeurt en barsten doet ontstaan 

 

4. de lange en de korte veer 

  

 

 

materiaal:  

een bimetaal: stukje aluminium vastgemaakt aan ijzer in houten handvat 

bunzenbrander, metaal thermometer (met veer) 

 

handeling 

metaal verwarmen in vlam bunzenbrander  
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wat gaat er gebeuren? 

het metaal trekt krom, aluminium zet meer uit dan ijzer 

 

toepassing van bimetaal : 

- metaal thermometer (met veer uit bimetaal) 

 

- in een koffiezetapparaat:  

Een klein bimetaal schijfje: trekt krom bij opwarming en springt weg 

 

 materiaal: koffiezetinhoud (verwarmingselement) op plankje, (stroom) 

elektrische kringloop is gesloten door een bimetaal. (lampje brandt). Bij opwarming 

trekt het bimetaal krom, wordt de stroomkring onderbroken en gaat het lampje uit. 

 

- in een thermostatische kraan 

 

5. zweet 

   
 

 

materiaal:  

een thermometer (aan een draadje) , een propje watten, ether (of water) 

 

handeling 

lees de temperatuur van de thermometer af (noteer) 

onderaan het reservoir van de thermometer bevestigen we een prop watten en 

bevochtigen die prop ( met ether, met water …) 

we zwieren de thermometer rond en lezen de temperatuur opnieuw af. 

 

wat gaat er gebeuren?  

Door het rondzwieren drogen de watten vlugger op (=verdamping). 

De temperatuur zal dalen, de verdamping onttrekt warmte aan de vloeistof in de 

thermometer 

 

waarom ? 

Om te verdampen heeft een vloeistof warmte nodig; Die warmte onttrekt ze uit haar 

onmiddellijke omgeving, hier is dat de vloeistof uit de thermometer. 

 

 Als wij zweten (waterdamp komt vrij via de poriën) koelt ons lichaam af. 
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6. de thermometer van Galileï 

 

 

 

 

materiaal :  

de thermometer van Galileï bestaat uit een 

cilinder gevuld met water met daarin 

glasbellen, die op hun beurt gevuld zijn 

met een (gekleurde) vloeistof.  

Alle glasbellen zijn precies afgewogen; ze 

hebben hun eigen massadichtheid. 

 

 

 

 

  

Als alle glasbellen zweven is de temperatuur van het water in de cilinder ( de 

omgeving van de cilinder) koud, als de temperatuur van het water in de cilinder stijgt 

dalen de glasbellen. De temperatuur van het water is die van de laagst zwevende 

glasbel ( zie plaatje aan de glasbel). 

 

Handeling 

Bekijk de stand van de glasbellen in de cilinder 

Hou de cilinder met beide handen een tijdje vast ( om de cilinder op te warmen).  

 

wat gaat er gebeuren?  

De glasbellen dalen dieper in de cilinder. 

 

waarom ? 

de warmte doet het water uitzetten. Daardoor vermindert de massadichtheid van het 

water. Vermits de glasbellen elk een andere massadichtheid hebben dalen (of stijgen) 

ze één voor één.  

 

7. het opgesloten kaarsje 

   
 

materiaal :  

2 halve flessen die in elkaar passen: een ruimer onderstuk een smaller bovenstuk met 

de teut als opening  ( het dopje van de fles ) 

een kaarsje (theelichtje), wat water, metalen plaatje (T-vormig) 

 

handeling 
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1) zet het brandend kaarsje in de grootste fles en dek af met  het bovenste stuk.  

2) giet wat water in de fles, zet er een brandend (drijf)kaarsje in en dek af met het 

bovenste stuk 

3) doe hetzelfde als in 2 maar hang het metalen plaatje als een scheiding in de teut 

van de fles 

4) verwijder nu het metalen plaatje en zet het dopje op de fles  

 

Wat gaat er gebeuren?  

1) het kaarsje blijft branden:  

2) het kaarsje gat langzaam uit 

3) het kaarsje blijft branden 

4) het kaarsje gaat uit, het water stijgt op in de fles 

 

waarom ? 

1) er is voldoende luchttoevoer 

2) blijkbaar kwam de lucht langs onder, want nu met het water onderaan is de 

luchttoevoer afgesloten. De verwarmde lucht stijgt op uit de nauwe opening van 

de fles en verhindert de toevoer van koudere , zuurstofrijke lucht; 

3) door de scheiding in de opening van de fles kan de warme lucht aan ene kant 

opstijgen terwijl aan de andere kant zuurstofrijke lucht wordt aangevoerd 

4) de zuurstof wordt verbruikt door de brandende kaars en het water neemt de plaats 

van de zuurstof in  

 

8. Het zwakke blikje 

   
 

 

materiaal :  

een leeg blikje ( van cola, bier, of water): bovenaan is een kleine opening. 

een beetje water in het blik en een emmer water 

een vuurtje en een tang om het blikje vast te houden 

 

handeling 

neem het blikje vast met de tang en verwarm het blik in het vuurtje tot wanneer er 

waterdamp uit de opening verschijnt 

dompel dan heel vlug het blikje met de opening naar beneden in de emmer water 

 

wat gaat er gebeuren?  

Het blikje klapt in elkaar 

 

waarom ? 

door de warmte is er veel waterdamp in het blikje. 
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Door de plotse afkoeling condenseert de waterdamp en krimpt in. Door het blikje 

omgekeerd in het water te zetten komt er geen lucht in het blikje. Daardoor is er 

minder druk in het blikje dan in de omgevende lucht. Die lucht drukt het blikje 

ineen. 

 

9. De geest uit een fles 

 

 

 

 

materiaal :  

een lege glazen fles met een smalle hals, de fles moet koud zijn 

een muntstuk 

 

handeling 

maak de hals van de fles wat nat en leg er een muntstuk op die de opening volledig 

afsluit 

neem de koude fles met beide handen vast om de lucht in de fles op te warmen 

 

wat gaat er gebeuren?  

Het muntstuk wipt omhoog  

 

waarom ? 

door het verwarmen van de lucht zet die uit, duwt het muntstuk omhoog en ontsnapt 

uit de fles  

 

10. de ballon die niet smelt 

 

 

 

 

materiaal :  

2 balonnen, een kaarsje , wat water 

 

handeling 

1) doe wat water in de ballon en blaas hem verder op en hou de ballon boven de 

kaarsvlam 
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2) blaas een 2
de

 ballon op ( gevuld met lucht ) en hou de ballon boven de kaarsvlam 

 

wat gaat er gebeuren?  

 Smelt de ballon of smelt hij niet ?  

1) de ballon smelt niet 

2) de ballon smelt (knal) 

 

waarom ? 

1) de wand van de ballon geeft de warmte door aan het water en daardoor verhit de 

wand zelf minder  

2) de wand smelt en de ballon knalt kapot ( 

Hoe ontstaat die knal ? (implosie van lucht) 

 

11. het lopend vuurtje 

 

 

 
 

 

materiaal :  

een darm, liefst doorschijnend, een kaarsje, aansteker, een flesje aceton of dissolvent 

en een spuitje  

 

eigenschappen van dissolvent: vluchtig (= verdampt rap), brandbaar en de damp van 

dissolvent is zwaarder dan lucht 

 

handeling 

steek het kaarsje aan en breng een opening van de buis dicht bij de vlam zodat de 

lucht in de buis opwarmt 

neem met het spuitje wat aceton uit het flesje dissolvent (0,5 ml) en spuit het 

bovenaan in de buis  

 

wat gaat er gebeuren?  

er komt vuur uit de buis  

 

waarom ? 

De dissolvent verdampt en zakt en zakt naar beneden in de buis 

Het vlammetje onderaan de buis steekt de damp van dissolvent in brand en de vlam 

komt uit de buis 
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12. De brandende zeepbel 

 

  
 

materiaal :  

zeepsop, gas, lucifers 

 

handeling 

wat zeepsop op de hand doen en met gas uit een gasbrandertje zeepbellen blazen 

een brandend lucifertje bij de zeepbellen brengen 

 

wat gaat er gebeuren?  

De vloeistof op de hand gaat branden 

 

waarom ? 

door de warmte springt de zeepbel en komt het gas vrij en brandt op 

 

waarom verbrandt de hand niet ? 

De hand is vochtig 

De hand is onder de vlam ( warme lucht stijgt ) 

 

13. Het bootje van Oxfam vaart op warm water     of   het  draaiend doosje 

 

 

  

 

materiaal :  

bootje met lusvormig buisje  ( of doosje met lusvormig buisje ) 

een kaarsje 

 

handeling 

buisje vullen met water ( met spuit) kaarsje onder het lusvormig buisje zetten 

 

wat gaat er gebeuren?  

Het bootje vaart (of het doosje draait) 

 

waarom ? 
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het verwarmde water zet uit, de druk in het buisje verhoogt en water stroomt langs de 

bovenzijde naar buiten ( en duwt op het omringende water ) 

 

 

14. de liefdesmeter 

 

  
 

materiaal :  

een glazen flesje met rode vloeistof ( te koop in oa in Blokker) 

 

handeling 

neem het flesje goed in de hand vast 

 

wat gaat er gebeuren?  

De vloeistof stijgt, hartje loopt over  

 

waarom ? 

door het flesje vast te nemen warmt de lucht in de fles op, die zet uit en drukt zo de 

vloeistof omhoog 

 

15. de warme munt 

 

  
 

 

materiaal :  

  een stukje isomo en 2 gelijke muntstukken 

 

handeling 

laat iemand een muntstuk opnemen,  een minuut vasthouden en terugleggen op het 

isomoblokje 

iemand anders moet raden welk muntstuk hij heeft vastgehouden  

 

hoe kun je dit raden ?  
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Neem de 2 muntstukken gelijktijdig op en hou ze tegen de lippen. De lippen zijn 

gevoelig voor warmte. 

 

waarom ? 

Door het vastnemen warmt het metaal op en voelt de ene munt warmer aan dan de 

andere.  

 

16. Brandende stokjes 

   
 

materiaal: 

een stokje van hout, omwikkeld met papier en een evenlang en evendik staafje 

metaal omwikkeld met papier en een brandend kaarsje 

 

handeling 

hou beide stokjes in de kaarsvlam, welk papier zal eerst vuur vatten ? 

 

wat gaat er gebeuren 

het papier rond het houten stokjes zal vlugger vuur vatten 

 

waarom  

metaal geleid de warmte en neemt de warmte van de vlam over zodat het papier 

minder rap verhit 

 

17. ballon in de fles 

   
 

materiaal: 

een fles met trechtervormige hals, een ballon , een gasbrander, lucifers, beetje 

water 

 

handeling 
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a) blaas de ballon lichtjes op: en probeer de ballon door de hals van de fles te 

duwen maar het blijkt dat dit niet lukt. 

b) verwarm met de brander de lucht in de fles  

en probeer de ballon nu opnieuw door de hals van de fles te duwen  

( tip maak de ballon een weinig nat dan sluit hij de hals beter af) 

 

wat gaat er gebeuren 

de ballon gaat er nu wel in  

 

waarom  

door de warmte zet de lucht in de fles uit, als de lucht afkoelt krimpt de lucht in en 

is er plaats voor de ballon 

tip:maak de ballon een weinig nat dan sluit hij de hals van de fles beter af bij het 

afkoelen  

 

 

18. het muntstuk tussen de poort  

 

  
 

 

materiaal: 

een muntstuk, een plankje met daarop 2 nagels waar het muntstuk precies kan 

tussen schuiven en een vuurtje 

 

handeling 

1) het plankje laten afhellen zodat het muntstuk er tussen kan schuiven 

2) het muntstuk verwarmen en het daarna terug op het plankje leggen en tussen de 

nagels laten schuiven 

 

wat gaat er gebeuren 

1) het muntstuk schuift tussen de nagels 

2) het muntstuk kan er niet meer tussen 

waarom  

door het verwarmen van het metaal (2) is het muntstuk uitgezet en te breed voor 

de poort. Na het afkoelen lukt het weer. 

 

 


