Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil

DE ENERGIEFABRIEK
Algemeen
Doelgroep:

(proces)operators, (proces)technologen

Instapniveau:

mbo+/hbo

Toelichting instapniveau:

diploma Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering (UTAZ) of Hogere
techniek afvalwaterzuivering (HTAZ) vòòr 2014

Variant:

Dag cursus

Zelfstudie:

tussen lesdag 1 en lesdag 2 de cursus wordt van jou verwacht dat je
een bezoek brengt aan een zuivering om een opdracht uit te werken.
Hou rekening met je tijdsbesteding hierin! (denk aan 16 uur)

Vakgebied:

Circulaire economie

Maximaal aantal deelnemers:

16

Prijs:

€ 995,00

Naam coördinator:

Petra Barte

Uitvoeringen:

AMERSFOORT: 23 april 2020 t/m 4 juni 2020 (Bijeenkomsten: 3)
AMERSFOORT: 10 oktober 2019 t/m 28 november 2019
(Bijeenkomsten: 3)

Doel
Een waterzuivering die energie neutraal is of zelfs energie opwekt. Hoe werkt dat? Waterschappen zijn tot
het concept de Energiefabriek gekomen door anders naar de conventionele afvalwaterzuivering te kijken.
Als je bekende technieken anders inzet, dan ontstaan grondstoffen in plaats van afvalstoffen.
In deze cursus leer je het concept Energiefabriek kennen. Je krijgt inzicht in warmte-terugwinning,
biogasproductie en energiebesparing. Je rekent aan de energiebalans van je eigen zuivering. Na het
volgen van deze cursus kun je een voorstel doen voor het starten van een Energiefabriek op een eigen
zuivering.

Inhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

•
•
•
•
•

energieproductie;
inrichting en zuiveringstechnieken;
bezoek aan een energiefabriek;
inzicht in de energiebalans van de eigen zuivering;
warmtekrachtkoppeling (WKK).

Vorm
De cursus bevat 3 elementen: vakspecifiek, de praktijkervaring en de toepassing. De docent licht de
theorie van de energiefabriek toe aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Je zet een energiebalans
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op voor een eigen zuivering. In het kader van "gluren bij de buren" bezoek je een Energiefabriek en krijg
je zicht hoe een eigen energiefabriek te starten. Je sluit de cursus af met een opdracht.

Bijzonderheden
Locatie: rwzi Amersfoort en rwzi Apeldoorn
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