Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water

Project voor MBO

Met stoom en water

Voor studenten van de mbo-opleidingen:
Middenkader Engineering en Procestechniek/
Operationele techniek en verwante opleidingen
Door:
Wetterskip Fryslân, stichting Ir. D.F. Woudagemaal en
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water.
Doel:
In deze module leer je hoe machines door stoom
aangedreven kunnen worden en welke ontwikkelingen
dit heeft doorgemaakt. Van stoommachine tot
moderne gasturbine.

Een heel bijzonder gemaal is het stoomgemaal in Lemmer: het
Woudagemaal. Dit is een oud stoomgemaal uit 1920 dat nog steeds
wordt ingezet als het Friese boezemwater te hoog komt, meestal bij
veel regen en storm uit het Noordwesten.
In dit project kijken we welke technieken er in de wereld van het
waterbeheer te vinden zijn.
We brengen een bezoek aan het Woudagemaal om te kijken hoe
het werkt en om te onderzoeken hoe effectief dat gemaal werkt.
Vervolgens passen we nieuwe technieken toe die we in de wereld van
het waterbeheer vinden.

De opdrachten
De volgende opdrachten komen aan bod:
1. Vooronderzoek Woudagemaal
2. Rendementen en technieken Woudagemaal
3. Uitdagingen
3.1 Bouw je eigen turbine
3.2 Ontwerp je eigen … gemaal
De module eindigt met een presentatie waarbij een medewerker van
het waterschap aanwezig is. Heb je de opdracht volbracht dan ontvang
je een certificaat van het waterschap.

Inhoud van het project
In dit project ga je aan de slag met de techniek die bij het
waterbeheer van Nederland hoort. Zoals je waarschijnlijk weet
leven we voor een groot deel onder het waterniveau van de zee.
Als we niet zeer regelmatig water lozen in de zee houden we de
voeten niet droog. Zo kunnen we gewoon de sluizen open zetten
bij laag zeewater (eb). Soms echter is het zeeniveau te hoog en
moeten we met een gemaal het water omhoog brengen. Daarom
zijn er veel gemalen in bedrijf, bijvoorbeeld het J. L. Hoogland
gemaal in Stavoren. In Nederland bestaan ook veel polders die
apart bemalen worden en waar het water wordt geloosd op de
zogenaamde boezem. Overal staan kleinere gemalen opgesteld,
met pompen, meet- en regelsystemen, besturingen, enzovoorts.
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Wilt u meer informatie over het project “Met
stoom en water” voor uw school?
Neemt u dan contact met ons op via:
info@civwater.nl of kijk op onze website:
www.civwater.nl.

CIV Water maakt deel uit van

