Afkoelingswet van Newton

NATUURKUNDE
Warmte

Onderzoeksvraag:
Hoe snel koelt een object af en
welke factoren beïnvloeden het
tempo van deze afkoeling?

Introductie
Zodra een kop hete koffie of thee is ingeschonken gaat hij afkoelen. Hoe snel koelt een
kop koffie af? En wat zijn de factoren die deze afkoeling beïnvloeden?
Een formule die afkoeling van voorwerpen beschrijft staat bekend als de afkoelingswet
van Newton. In deze activiteit ga je meten hoe snel de temperatuur van warm water
afneemt. Ook ga je de geldigheid van de afkoelingswet van Newton onderzoeken.
Materiaal
-

CMA interface

-

Temperatuursensor

-

Bekerglas

-

Heet water (Pas op met heet water!)

Onderzoek

1. Start Coach en open de Coach-activiteit ‘Afkoelingswet van Newtom.cma7’.
2. Sluit de temperatuursensor aan op de ingang 1 van de datalogger of interface.
3. Bepaal eerst de waarde van de kamertemperatuur. Houd daartoe de
4.
5.
6.
7.

temperatuursensor in de lucht en lees de gemeten waarde af op het scherm.
Plaats de temperatuursensor in het bekerglas met heet water.
Start de meting en meet de temperatuurverandering tijdens het gehele
afkoelingsproces.
Hoe snel verandert de temperatuur in de eerste minuut van de meting?
Welke factoren beïnvloeden volgens jou de snelheid waarmee het water afkoelt?
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Benoem een factor en geef aan waarom jij denkt dat die factor invloed heeft op de
afkoeling.
8. Hoe kun je dit experiment aanpassen zodat je de invloed van die factoren op de
afkoeling van het water kunt meten? Leg uit.
9. Is de afkoelingswet van Newton geldig voor jouw experiment? Leg uit.
10. Bepaal de constante kn van dit experiment. Zie het toelichtingsstencil. Gebruik
Coach voor je bepaling. Vraag eventueel hulp aan je docent.
11. Welke eenheid heeft de constante kn? Leg uit.
12. Leg uit in welke volgorde je bij een kop koffie de koude melk moet toevoegen.
Giet de melk (van kamertemperatuur) na 2 of na 12 minuten bij de koffie. Welke
variant levert de warmste koffie op als je het na 15 minuten wilt drinken? Geef
uitleg.
13. Herhaal het experiment maar stop de temperatuursensor nu in een ijsbad en laat
hem opwarmen als hij uit het ijsbad wordt gehaald. Bekijk de nieuwe grafiek op het
scherm en leg uit wat je ziet.
14. Gaat de afkoelingswet van Newton ook op bij het opwarmen van een object? Leg
uit.

Bijbehorende bestanden:
Coach Activiteit: Afkoelingswet van Newtom.cma7
Coach Resultaat: Afkoelingswet van Newtom.cmr7
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CMA Lesmateriaal

