
Warmte en arbeid 

Eenvoudig geformuleerd: warmte is ongerichte energie en arbeid is gerichte energie (zoals 

elektriciteit). Beide worden uitgedrukt in Joules of KWh, en kunnen (gedeeltelijk) in elkaar omgezet 

worden. Een machine die warmte in arbeid omzet zoals een stoommachine produceert uit een 

hoeveelheid warmte van een hoge temperatuur Twarm een hoeveelheid arbeid (zoals elektrische 

energie) W en een hoeveelheid warmte van een lagere tempertuur Tkoud. De totale hoeveelheid 

energie blijft gelijk (wet van behoud van energie), maar niet alle toegevoerde warmte kan in arbeid 

worden omgezet. De thermodynamica leert dat er een theoretisch maximaal rendement bestaat. 

Ik voer een hoeveelheid Q warmte van temperatuur 𝑇𝑤𝑎𝑟𝑚 naar de machine die daaruit 𝑊 = 𝜂. 𝑄 

arbeid produceert en de rest afvoert naar de temperatuur 𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑. Het is te bewijzen dat voor een 

maximaal efficiënte warmtemachine, een Carnot-machine, 

𝜂 = (1 −
𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑

𝑇𝑤𝑎𝑟𝑚
) , waarbij de temperaturen in graden Kelvin (Celsius + 273) worden uitgedrukt. 

Als de temperaturen gelijk zijn, is het rendement 0. Het rendement gaat naar 100% als de 

temperatuur van de toegevoerde warmte oneindig is of de afgevoerde warmte naar het absolute 

nulpunt gaat.  

Stel dat ik warmte van 273 °C in de machine leid en die laat afkoelen tot 50 °C, ofwel 646 °K en 

323 °K, dan is het maximale rendement van deze machine 50%. Voor elke opgewekte kWh stroom 

heeft de motor 2 kWh warmte nodig. In Nederland halen de beste elektriciteitscentrales op gas 60% 

en op kolen meer in de richting van 40%. 

  



Warmtepomp 

Stel dat ik een warmtemachine kan bouwen die op minimale temperatuurverschillen werkt, 

bijvoorbeeld toegevoegde warmte van 20 °C en afgevoerde warmte van 10 °C. Volgens 

bovenstaande formule zal die machine een extreem laag rendement hebben. We berekenen 3,4%. 

Dat betekent dat we voor elke opgewekte kWh 29 KWh warmte nodig zouden hebben, een totaal 

onpraktische machine, tenzij je hem omkeert.  

 

Een omgekeerde Carnot-machine wordt een warmtepomp: hij verbruikt elektriciteit. Een machine 

met een extreem laag rendement wordt nu een warmtepomp met een extreem hoog rendement. 

Voor elke gebruikte kWh elektriciteit kunnen we 29 kWh warmte van 20 °C opwekken als we warmte 

van 10 °C toevoeren. In werkelijkheid zijn dit soort rendementen niet haalbaar, maar met een 

warmtepomp kunnen we altijd veel meer kWh warmte opwekken dan we als elektriciteit toevoeren. 

Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen toegevoerde en afgevoerde warmte, hoe groter het 

rendement.  
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