Lesopdracht bij techniekposters

Docentenhandleiding Met kopieerbare werkbladen

van stoom naar stroom
Maak je eigen turbine en generator!

Lesopdracht voor Onderbouw voortgezet onderwijs
Vóór u ligt de docentenhandleiding bij de lesopdracht Van stoom naar stroom, bedoeld voor de technieklessen in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met Van stoom naar stroom kunt u op laagdrempelige wijze uw leerlingen laten
kennismaken met stroomopwekking. En tegelijkertijd de verbinding leggen tussen wat zij als praktijkopdracht maken en de
dagelijkse beroepswereld van elektriciteitsproductie.
Lesmateriaal bij techniekposters
Van stoom naar stroom is een uitgave van WATT? - de voorlichtingscampagne over (werken in) de energiesector. WATT?
gaf eerder al een serie posters uit over de energiesector. Tijdens gesprekken met docenten techniek bleken veel docenten
behoefte te hebben aan lesmateriaal dat de inhoud van de posters koppelt aan praktijkopdrachten. Van stoom naar stroom
voorziet in deze behoefte: het materiaal is bedoeld voor bij de twee Watt?-posters over de kerncentrale en de steenkool-/
biomassacentrale. Dit lesmateriaal is mede mogelijk gemaakt door Electrabel, E.ON en EPZ.
We hopen dat u samen met uw leerlingen veel (leer)plezier beleeft aan Van stoom naar stroom.
Het WATT?-team

Inhoudsopgave

2

Over deze lesopdracht

4

Inleidend theoriedeel

6

Praktijkopdracht

9

Turbine/generator in 10 stappen

10

Afsluitend theoriedeel

14

Bouwtekening boven- en onderzijde turbine

15

3

Over deze lesopdracht
Lesdoelen
De lesdoelen van Van stoom naar stroom:
- De leerling leert de basisprincipes van mechanische stroomopwekking (met turbine en generator).
- De leerling leert welke soorten aandrijving er zijn voor deze mechanische stroomopwekking (verschillende soorten
energieopwekking).
Inpassing kerndoelen
De lesdoelen van deze lesopdracht sluiten aan op de kerndoelen van de onderbouw voortgezet onderwijs, zoals die
geformuleerd zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Specifiek gaat het om twee kerndoelen uit het
onderdeel Mens en Natuur:
• Kerndoel 32 - De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en
scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie.
• Kerndoel 33 - De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en
systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te
maken.
Inhoud lesopdracht
De lesopdracht Van stoom naar stroom bestaat uit drie onderdelen:

De docentenhandleiding. Deze ligt vóór u. Hierin vindt u ook kopieerbare pagina’s met bouwaanwijzingen voor de leerlingen,
die zij tijdens het praktijkdeel kunnen gebruiken. Ook staan in de docentenhandleiding lestips en achtergrondinformatie over
de energiesector die u in het theoriedeel kunt gebruiken.

Techniekposter over een kerncentrale. Deze kunt u gebruiken als theoretische ondersteuning bij de praktijkopdracht.
Bijvoorbeeld om de werking van een kerncentrale uit te leggen voorafgaand aan de opdracht. U kunt de poster gratis
bestellen via www.watt.nl.

Lesopzet
U kunt Van stoom naar stroom uiteraard inzetten zoals u zelf wilt, en zoals het in uw lesprogramma past. Een suggestie hoe u
uw les op kunt zetten, vindt u hieronder.
Van stoom naar stroom gaat uit van drie hoofddelen:
- Inleidend theoriedeel. Een klassikale aftrap van het thema. Met uitleg van wat de energiesector is, en wat de sector ‘maakt’
(elektriciteit, warmte en aardgas). Als inleiding op het praktijkdeel kunt u aan de hand van de posters de werking van een
steenkool-/biomassacentrale of kerncentrale behandelen.
- Praktijkopdracht. Individueel, of in groepjes (afhankelijk van de tijd die u wilt besteden aan Van stoom naar stroom). Hart
van de in het theoriedeel uitgelegde energiecentrales zijn de turbines/generatoren, waar stroom ‘gemaakt’ wordt. Het is dít
onderdeel van de centrale dat uw leerlingen in het praktijkdeel bouwen, uiteraard in vereenvoudigde vorm. Zo kunnen ze
zelf ontdekken hoe ‘elektriciteit maken’ werkt.
- Afsluitend theoriedeel. Hierin kunt u de koppeling leggen tussen de werking van de turbine/generator die uw leerlingen
hebben gebouwd en de verschillende manieren om deze aan te drijven (verschillende soorten energie). Ook kunt u méér
vertellen over de theorie van de technieken die ze gebruikt hebben. Bijvoorbeeld magnetisme of de Wet van Faraday.
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben we de achtergrondinformatie voor de theoriedelen en de praktische
benodigdheden voor de praktijkopdracht verderop in deze docentenhandleiding uitgewerkt.
Lestips
- De inleidende en afsluitende theoriedelen zijn klassikaal. De praktijkopdracht kunt u aan elke leerling afzonderlijk geven.
Zo werkt elke leerling met verschillende technieken en materialen aan zijn eigen eindproduct. U kunt zelfs een prijs of cijfer
uitdelen voor het beste eindresultaat.
- Als u minder tijd kwijt wilt zijn, dan kunt u de klas voor de praktijkopdracht ook opdelen in groepjes van ongeveer vier
leerlingen. U laat dan afzonderlijke leerlingen een onderdeel van de turbine/generator bouwen. Als groepje voegen zij
die samen tot één geheel. Elk groepje maakt zo zijn eigen eindproduct. Deze variant stimuleert samenwerking.
- U kunt de praktijkopdracht verlevendigen met een bezoek aan een energiecentrale bij u in de buurt. Of door iemand van
een energiebedrijf te vragen voor een gastles. Een overzicht van contactpersonen en -gegevens voor bedrijfsbezoeken en
gastlessen vindt u op www.watt.nl (in het menu Docenten en decanen).
- Maak van Van stoom naar stroom een breder project over energie. Op die manier kunt u ook andere klassen of andere
opdrachten bij het thema betrekken.
Achtergrondinformatie
Voor algemene informatie over de energiesector kunt u terecht op:
www.watt.nl
Alle informatie voor (v)mbo’ers over (werken in) de energiesector. Met een speciaal menu voor
docenten en decanen, en een bestelmogelijkheid voor les- en voorlichtingsmaterialen.
www.electrabel.nl

Website van Electrabel, het energieproductiebedrijf in noordoost-Nederland en de Rijnmond.
Met informatie over het bedrijf zelf, de centrales en werken bij Electrabel.

www.eon-benelux.com

Website van E.ON, één van de Nederlandse energieproducenten. Met onder meer informatie
over de bouw van de nieuwe centrale op de Maasvlakte.

www.epz.nl

Website van EPZ, één van de grote energieproducenten in Nederland. EPZ maakt elektriciteit
met haar kerncentrale, steenkool-/biomassacentrale en windturbines in Zeeland. Een site met
informatieve animaties over de werking van de kerncentrale en steenkool-/biomassacentrale.

Techniekposter over een steenkool-/biomassacentrale. Ook deze kunt u gebruiken als theoretische ondersteuning.
Bijvoorbeeld ter illustratie van de werking van dit soort centrales. U kunt de poster gratis bestellen via www.watt.nl.
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Inleidend theorie deel
Het inleidende theoriedeel is bedoeld als kader voor uw leerlingen. U kunt bijvoorbeeld uitleggen wat de energiesector is,
wat de energiesector ‘maakt’ en wat voor soort werk er te doen is. En wat voor centrales er zijn, hoe die werken en waarom
er eigenlijk verschillende soorten centrales zijn.
Over de energiesector
De energiesector in Nederland is bijna altijd onzichtbaar. Dat is een goed teken, want de meeste mensen krijgen bijvoorbeeld
alleen met monteurs te maken als ze zonder gas of stroom zitten. Dat is in Nederland gelukkig zeldzaam, dankzij de hoge
werkstandaard en vakkennis van de mensen die in de energiesector werken. Helaas is deze technisch zeer vooruitstrevende
en voor (beginnende) werknemers zeer interessante beroepstak daardoor ook weinig bekend bij het grotere publiek.
De Nederlandse energiesector ‘maakt’ (vrijwel) alle elektriciteit en warmte die we nodig hebben. En distribueert de
elektriciteit, warmte en het aardgas van de energiecentrales en gasputten met een enorm leidingennetwerk naar onze huizen
en bedrijven. Zonder de werknemers in de energiesector is er geen warme douche, geen stadsverwarming, geen elektriciteit
en geen gas om op te koken. Verantwoordelijk werk dus, waarin elke werkdag ook nog eens anders is.

U kunt de poster van de steenkool-/biomassacentrale gebruiken om uit te leggen hoe zo’n centrale werkt. Op de website van
EPZ (www.epz.nl) vindt u onder meer een animatie van de werking van hun steenkool-/biomassacentrale. Dit is een andere
centrale dan op de poster, maar de werking is vrijwel hetzelfde. Als u over een digitaal schoolbord beschikt, kunt u deze
wellicht gebruiken als uitleg.
Zó werkt een kerncentrale
In Nederland staat één kerncentrale die in gebruik is voor energieopwekking. Dat is de centrale van EPZ in Borssele. In deze
kerncentrale worden de kernen van uraniumatomen gesplitst. De energie die daarbij vrijkomt, veroorzaakt hitte. Door de hitte
ontstaat stoom. De stoom drijft turbines aan, die op hun beurt generatoren aandrijven.
In principe werken de turbines/generatoren van de kerncentrale in Borssele hetzelfde als die van een steenkool-/biomassa
centrale. Alleen de manier waarop de stoom gemaakt wordt die de turbine aandrijft, verschilt (kernsplijting in plaats van
verbranding).
U kunt de poster van de kerncentrale gebruiken om uit te leggen hoe een kerncentrale werkt, en hoe kernsplijting werkt.
Op de website van EPZ (www.epz.nl) vindt u onder meer een animatie van de werking van de kerncentrale in Borssele.

Voor een impressie van de carrièremogelijkheden kunt u kijken op www.watt.nl (menukeuze ‘Beroepen’). Daar vindt u een
overzicht van de belangrijkste functies in de energiesector. Ook vindt u op deze website filmpjes over werken in de
energiesector die gemaakt zijn voor vmbo’ers. Deze kunt u gebruiken om de sector ‘zichtbaar’ te maken voor uw leerlingen.
Zó werkt een steenkool-/biomassacentrale
Het overgrote deel van de 29 grote Nederlandse elektriciteitscentrales draait op steenkool en biomassa. Daarvan vormt
biomassa (restproducten uit de agrarische sector, houtafval, etc.) een steeds groter aandeel. Belangrijk, want met biomassa
maak je milieuvriendelijk elektriciteit: je hergebruikt immers restproducten uit andere bedrijfstakken.
Grote poedermolens malen de biomassa en steenkool tot fijn stof. Dat wordt in een grote ketel verbrand. De ketelwand
verwarmt water tot stoom. De stoom drijft de turbines/generatoren aan waarmee de centrale stroom produceert.

Opengewerkte turbine en generator, zoals deze op de poster van de steenkool-/biomassacentrale te zien is.
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Opengewerkte turbine en generator, zoals deze op de poster van de kerncentrale te zien is.
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Praktijkopdracht
Werking van de turbine en generator
Een turbine zet de energie van een stroming om in een draaibeweging. De naam komt van het Latijnse woord turbinis, dat
wervel(stroom) betekent. De meest basale toepassing vind je in bijvoorbeeld molenwieken. Sommige turbines zitten in een
turbinehuis (een soort lange pijp). Dat verbetert de stroming rond de turbinebladen, en dus de efficiëntie.
Een generator zet een draaiende beweging (bijvoorbeeld van een as) om in elektriciteit. Dat werkt volgens het principe van de
Wet van Faraday (‘Wanneer een elektrische geleider door een magnetisch veld beweegt, wordt in die geleider een elektrische
spanning opgewekt’).
Turbines en generatoren in elektriciteitscentrales
Een stoomturbine is een apparaat dat de druk en temperatuur van stoom omzet in een uitgaand asvermogen. De stoom
turbine wordt voornamelijk toegepast in elektriciteitscentrales, maar ook wel bij andere toepassingen waar grote vermogens
nodig zijn (bijvoorbeeld in de scheepvaart).
Een moderne stoomturbine leidt de stoom onder hoge druk tegen een rij rotorschoepen, waar de stroming van richting
verandert. Vervolgens leidt een rij statorschoepen deze weer om naar de volgende rij rotorschoepen. De rotorbladen gaan
draaien als reactie op de afbuiging van de stroming. Dit proces blijft zich herhalen tot de stoom maximaal is uitgezet. Vaak zijn
meerdere hogedruk-, middendruk- en lagedrukturbines in serie gekoppeld. Naast stoomturbines gebruiken sommige centrales
gasturbines, een soort straalmotoren met aardgas als brandstof. Gasturbines kun je ook combineren met stoomturbines.
De generator in elektriciteitscentrales bestaat uit twee delen: de stator (stilstaande deel) en de rotor (bewegende deel). De
rotor bevat een elektromagneet. De stator bevat spoelen koperen kabels. Volgens de Wet van Faraday wordt in de stator
elektriciteit opgewekt zodra de rotor draait. De uiteinden van de koperen kabel van de stator zijn aangesloten op het
stroomnet om de ‘gemaakte’ elektriciteit af te voeren.
Koppeling theoriedeel met praktijkopdracht
U kunt de posters gebruiken als inleiding op de praktijkopdracht. Zowel bij de steenkool-/biomassacentrale als de
kerncentrale geldt: de turbine en generator zijn het hart van de centrale. Hiermee ‘maak je stroom’. De rest van de centrale is
er ‘slechts’ voor de productie van stoom (aandrijving van de turbine), de aanvoer van materialen, koelwater en brandstoffen,
en voor de afvoer en zuivering van rookgassen (steenkool-/biomassacentrale).

De rotorschoepen van de turbine worden vervangen
tijdens groot onderhoud. Een kraan tilt de behuizing eraf.
De nieuwe rotor staat links al klaar.

De turbine tijdens groot onderhoud.
De productie ligt (deels) stil tijdens het werk.
Let op de grootte van de bladen!

De praktijkopdracht luidt: bouw een werkende turbine/generator uit alledaagse materialen. Gezien de tijd die leerlingen
nodig hebben om deze te bouwen, neemt de praktijkopdracht meerdere lesdelen in.
Bouwtips
- Bouw de turbine/generator eerst zelf. Zo kunt u problemen bij leerlingen vóór zijn, en uw praktijkles grondig
voorbereiden.
- U kunt het stappenplan voor de bouw van de turbine/generator kopiëren en uitdelen aan uw leerlingen. Zo bekort
u de tijd die leerlingen nodig hebben voor de bouw zelf. Hetzelfde geldt voor de sjabloon voor de boven- en onderzijde
van de turbine (pagina 15 van deze docentenhandleiding).
- Als huiswerk is de praktijkopdracht niet bijzonder geschikt vanwege mogelijke schade tijdens transport van het
bouwwerkje naar school, en problemen met beschikbaarheid van materialen en gereedschappen.
- Vraag een supermarkt in de buurt om de rechte plastic flessen te leveren. Dit drukt de kosten.
- Zorg dat alle materialen en gereedschappen aanwezig zijn, of zorg voor alternatieven. Hieronder vindt u een
boodschappenlijstje.
- Besteed aandacht aan de keuze van het type magneten. Vele gangbare kleine magneten leveren een te klein veld
op om elektriciteit op te wekken! Onderstaand vindt u een suggestie voor een bruikbaar type.

Benodigdheden per leerling:
- 2 plaatjes triplex 55x150x3 mm
- 4 vuren latjes 15x15x25 mm
- 2 vuren latjes 15x15x55 mm
- 1 schroef 3,5x15 mm
- 1 houten/metalen staafje 6mm doorsnede,
270 mm lang
- 1 schroefoog 15x8 mm
- 3 vuren latje 15x15x250 mm
- 2 stukken stevig karton of foambord 150x150 mm
- 1 rechte plastic fles van anderhalve liter
- 50 meter gelakt of geëmailleerd koperdraad
van 0,3 mm doorsnede
- 6 ronde magneten
- Velletje papier
- 4 vuren latjes 15x15x150 mm
- 1 houten plaat (250x250x10 mm)
- 1 LED-diode 10 mm

Gereedschap:
- 1 zaag
- 1 (hand)boormachine met 3 mm boortje
- 1 potje sneldrogende lijm
(geschikt voor hout en plastic)
- 1 puntenslijper of ijzervijl
(afhankelijk van materiaalkeuze rotoras)
- 1 ijzerzaag (bij keuze metalen rotoras)
- 1 schaar
- 1 stukje schuurpapier
- 1 perforator

Online bestellen
U kunt (alle) onderdelen ook via internet bestellen. Bijvoorbeeld bij www.opitec.nl. Het voorbeeldmodel is gebouwd
met de volgende bij Opitec verkrijgbare elektra en magneten:
- Koperlakdraad 0,3 mm (100 meter), Art. Nr. 247034, 3,95 euro/stuk.
- Schijfmagneet Neodym (15x6 mm), Art. Nr. 203693, 7,85 euro per 10 stuks.
- LED jumbo lichtdiode 10 mm (groen), Art. Nr. 236113, 0,18 euro per stuk.
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Turbine/generator in 10 stappen

C

UITLEG
1 triplex 55x150x3 mm
2 vuren latjes 15x15x25 mm
3 vuren latjes 15x15x55 mm
4 schroef 3,5x15 mm
5 houten/metalen staafje 6mm doorsnede,
270 mm lang
6 schroefoog 15x8 mm
7 vuren latje 15x15x250 mm
8 stukken stevig karton of foambord
9 rechte plastic fles van anderhalve liter
10 vuren latje 15x15x250 mm
11 50 meter gelakt of geëmailleerd koperdraad
van 0,3 mm doorsnede
12 6 magneten
13 vuren latjes 15x15x150 mm
14 houten plaat (250x250x10 mm)
15 LED-diode 10 mm

Stap 2: maak de turbine-as
De turbine die je in stap 1 gemaakt hebt, draait straks om een as. Neem een
staafje hout of metaal van 6 millimeter doorsnede. Dit is je as. Maak aan de
onderkant van de as een puntje (met een puntenslijper of vijl). Prik de as
voorzichtig door de boven- en onderkant van de turbine heen, van boven
naar beneden [C]. Er staat al een kruisje op de goede plek.
LET OP: lijm de turbine nog niet vast aan de turbine-as!

D

Stap 3: bouw het generatorhuis
Nu ga je een doosje maken waarvan de zijkanten open zijn. Dit is het
generatorhuis. Maak eerste de boven- en onderkant. Dit zijn rechthoekige
plaatjes die over de korte zijde gemeten 5 mm langer zijn dan de magneetjes
die je straks gebruikt in je generator. Boor precies door het midden van de
plaatjes een gaatje dat net iets groter is dan de doorsnede van je turbine-as
(zie stap 2). De turbine-as moet dus vrij kunnen draaien in het gaatje.
Zaag vervolgens 4 houtjes die iets hoger zijn dan de magneet die je straks
gebruikt (zie stap 8). Plak de 4 houtjes elk zó op een hoek van de plaatjes,
zodat er een doosje ontstaat [D].
LET OP: Maak het generatorhuis nét iets groter dan de magneet. De
magneet moet straks rond kunnen draaien in het generatorhuis.

Stap 1: bouw de turbine
Maak de ‘turbine’. Dit is een soort schoepenrad dat straks ronddraait om
een as. Je maakt het schoepenrad uit een rechte plastic fles. Knip of snij de
boven- en onderkant van de fles af. Knip of snij het overgebleven rechte
stuk doormidden in de lengterichting, zodat je twee precies even grote
stukken krijgt [A].
Je docent heeft een sjabloon voor de boven- en onderzijde van
de turbine. Knip deze uit en plak hem op dik karton (of op
foambord). Knip het karton uit langs de randen van het sjabloon.
Doe dit twee keer. Pas of de twee stukken karton op de uiteinden
van je flesdelen passen [B]. Lijm ze daarna vast.
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Stap 4: breng de bedrading van de generator aan
Neem het generatorhuis (zie stap 3) en plaats er tijdelijk de turbine-as
(zie stap 2) van boven naar beneden doorheen [E]. Wikkel het koperdraad
vervolgens netjes om de lange zijdes van het generatorhuis heen [F].
Zorg dat de wikkelingen zo strak mogelijk langs elkaar liggen. De as moet
nog vrij in het gat kunnen bewegen als je klaar bent met het wikkelen.
Zorg dat je aan beide uiteinden van het koperdraad ongeveer
tien centimeter over houdt.
LET OP: Het koperdraad mag niet breken of beschadigen.
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Stap 5: bouw de fundering van de turbine en generator
Neem een vlak stuk hout van ongeveer 30 bij 30 centimeter. Schroef in het
midden van dit stuk hout een kleine kruiskopschroef. Lijm naast de schroef
2 houten blokjes die hoger zijn dan de schroef [G]. Hier zet je later (zie stap 7)
het generatorhuis op vast. Je fundering is nu klaar.

G

L

LET OP: Plaats de houten blokjes zóver uit elkaar dat het koperdraad dat
rond het generatorhuis zit, er tussen past.

Stap 6: bouw de turbine-ophanging
Je gaat nu de ophanging van de turbine maken. Zaag twee houten latjes op
lengte: 2 centimeter korter dan de turbine-as. Dit zijn de staanders. Lijm 1
staander midden aan de zijkant van de funderingsplaat. Doe hetzelfde met
de andere staander, aan de tegenover gelegen zijde. Zaag vier houten latjes
als steunen voor de staanders. Zaag dit in verstek voor een mooie en stevige
verbinding, met hoeken van 45 graden. Lijm de steunlatjes vast.
Zaag tenslotte een latje net zo breed als de funderingsplaat. Schroef in het midden
van het latje een schroefoog aan de zijkant. Lijm de balk daarna vast op de
staanders. Zorg er voor dat het schroefoog loodrecht boven de schroef zit [H].

Stap 8: plaats de magneten
Je gaat nu de magneten aanbrengen. ‘Kleef’ 6 magneten voorzichtig aan
elkaar. Wikkel papier losjes om de magneten heen, zodat je een papieren
kokertje krijgt [J]. Haal de magneten uit het kokertje. Druk de koker plat en
knip hem op lengte (iets smaller dan de kortste zijde van het generatorhuis
uit stap 3 en 4). Maak met de perforator een gat in het midden van het
papieren kokertje [K]. Plaats de koker in het generatorhuis [L].
J

K

LET OP: de magneten
zijn erg sterk! Zet ze
voorzichtig tegen
elkaar aan, anders
breken ze.

H

M

Stap 9: plaats de turbine
Je gaat nu de turbine en de generator op elkaar aansluiten. Zet de turbine
bovenop het generatorhuis. Steek de turbine-as (met de punt naar beneden)
van boven naar beneden door het schroefoog, door de gaatjes in de turbine
(zie stap 2), door de bovenkant van het generatorhuis, door het papieren
kokertje (zie stap 8) en vervolgens door de onderkant van het generatorhuis.
De punt van de turbine-as rust op de kruiskopschroef. Maak 2 setjes van 3
magneten. Schuif aan beide uiteinden van het papieren kokertje voorzichtig
een setje van 3 aan elkaar gekleefde magneetjes naar binnen (zie stap 8) [M].
Schuif de turbine zó ver omhoog dat de turbine-as soepel draait. Daarna lijm
je de turbine aan de as vast.

I

O

Stap 10: sluit de generator aan op het elektriciteitsnet
Je turbine en generator zijn klaar. Maar je wilt natuurlijk ook weten of die
het doet. Dat ga je uitproberen met een LED [N]. Neem de twee uiteinden
van het koperdraad van de generator. Schuur deze uiteinden lichtjes op
met een schuurpapiertje. Wikkel het draad om de pootjes van de LED.
Zorg dat de twee uiteinden elkaar niet kunnen raken. Lijm ze daarom vast
op de funderingsplaat [O]. Als je aan de turbine-as draait, moet de LED
gaan branden.
N

LET OP: het gaatje voor het schroefoog moet je voorboren met een
houtboortje.

Stap 7: plaats de generator op zijn plek
Zet het generatorhuis (zie stap 3 en 4) op de funderingsplaat, op de 2 houten
balkjes [I]. Doe dat zó dat de gaten in de boven- en onderkant van het
generatorhuis loodrecht boven de kruiskopschroef zitten. Je kunt dit
controleren met de turbine-as. Wanneer je de goede plek gevonden hebt,
lijm je het generatorhuis vast op de funderingsplaat.
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Afsluitend theorie deel

BOUWTEKENING BOVEN- en ONDERZIJDE TURBINE

Wanneer uw leerlingen de praktijkopdracht af hebben, kunt u het project afsluiten met een kort theoriedeel. Bijvoorbeeld
door de verbinding te maken tussen de turbine/generator die zij zelf gemaakt hebben, en de toepassing van turbines en
generatoren in elektriciteitscentrales.

123,75

Hetzelfde, maar dan groter
In werkelijkheid verschillen de turbines/generatoren van een energiecentrale niet veel van wat uw leerlingen gebouwd
hebben. Wél is die natuurlijk veel groter: een turbine- en generatorcombinatie in een energiecentrale kan wel 100 meter lang,
vier meter hoog en vier meter breed zijn. Daarom heeft elke energiecentrale een speciale hal voor turbines en generatoren.
Uiteraard is de turbine van hoogwaardige materialen gemaakt, waardoor deze zeer betrouwbaar is.
Aandrijving
Je kunt een turbine en generator op verschillende manieren aandrijven. Veel energiecentrales maken gebruik van stoom, die
onder hoge druk de turbinebladen doet ronddraaien. Maar ook water en wind behoren tot de mogelijkheden. In hoofdlijnen
onderscheiden we de volgende soorten aandrijving:
- Met een in een grote ketel opgewekte stoom. De hitte van het vuur in de ketel zet water om in stoom. De ketel kun je
op allerlei manieren stoken. In Nederland gebruiken we vooral steenkool en biomassa (of een combinatie). Maar je kunt
ook afval, industrieel restgas of stookolie als brandstof gebruiken. Sommige centrales gebruiken aardgas als brandstof.
- Met een kernreactorvat opgewekte stoom. In het reactorvat wordt water verhit met de energie die vrijkomt bij
kernsplijting. Het verhitte water zet het water van een tweede (‘secundaire’) circuit om in stoom, dat de turbine aandrijft.
Het aandrijvingprincipe van de turbine is hetzelfde als bij een steenkool-/biomassacentrale; alleen de methode van stoom
maken is anders.
- Met water. Bijvoorbeeld in waterkrachtcentrales bij stuwdammen. Door het vrije verval van het water gaan de
turbinebladen draaien. In Nederland gebruiken we deze energiebron nauwelijks, omdat ons land te vlak is.
- Met wind. Deze vorm van energie slaat zelfs min of meer de stap met de turbine over. De bladen van windturbines
(het woord zegt het al) drijven een as aan, die via een tandwielkast (‘versnellingsbak’) aangesloten is op de generator.
De bladen van de windturbine doen dus hetzelfde als de turbinebladen, maar dan in het groot…

82,5

Probeer de turbine/generator uit
Laat leerlingen allereerst hun eigen turbine/generator uitproberen. Bijvoorbeeld door deze voor een ventilator te plaatsen.
Als zij de praktijkopdracht correct uitgevoerd hebben, gaat het LED’je branden. U kunt nu uitleggen dat dankzij het draaien
van de turbine (de plastic fles) de generator (het koperdraad en de magneten) stroom opwekt.

61,875

Andere soorten energie
Er zijn uiteraard ook andere technieken om energie op te wekken. Denk aan zonnecellen, geothermie (aardwarmte),
getijdenenergie, etc. Het overgrote deel van de elektriciteitsproductie in Nederland maakt echter gebruik van een turbine/
generatorcombinatie (windturbines, steenkool-/biomassacentrales, één kerncentrale, afvalverbrandingsinstallaties, etc.).

Thuis heeft iedereen elektriciteit wanneer hij wil. Dat lijkt zo gewoon,
maar achter de schermen werken elke dag 33.000 mensen met de
nieuwste technieken om dat mogelijk te maken.
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WATT?
Energiebedrijven zijn op zoek naar vmbo’ers, mbo’ers en hbo’ers met passie voor techniek. Om ervoor te zorgen dat zij de
energiesector weten te vinden, startte in 2006 de voorlichtingscampagne WATT?. WATT? is een initiatief van het O&O fonds
ENb, het scholingsfonds van de sectoren energie, afval & milieu en kabel & telecom. Meer weten? Kijk op www.watt.nl (voor
vmbo en mbo) en www.watt.nl/hbo (voor hbo).
Deze WATT?-uitgave kwam tot stand in samenwerking met Electrabel, E.ON en EPZ.
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