Als water kookt krijgt het bewegingsenergie en beweegt het meer en meer,
tot het hete stoom wordt met heel
veel bewegings- en warmte-energie.
Warmte is haast bij elke omzetting
van energie een ‘afvalproduct’. Zullen
we deze opvatting over ‘warmte’ in de Waterenergie
toekomst veranderen? Wat denk jij? Dit is energie die vrijkomt door waterkracht (=energie van stromend water).
Energie wordt geleverd door het gebruik van watermolens of waterraderen.
We gebruiken hier de stroomsnelheid van het water of het hoogteverschil. In
de Waddenzee maken ze gebruik van getijdenenergie. Een golfslagmachine
wekt energie op uit de beweging van de golven.

Een stoombootje
Je vult de buisjes vooraf met water.
De boot vaart op de warmte energie van de kaars.
De vlam verwarmt het water in de buisjes en maakt er stoom van.
De stoom duwt water uit de buisjes en stuwt zo de boot vooruit.
Zo condenseert de stoom en gaat weer naar boven in het buisje, waar hij weer wordt
verhit. Zo blijft de boot in een reeks stootjes varen.

Lichtenergie
Zonne-energie is een kracht die
zorgt voor beweging,
warmte, licht en groei.
Zonlicht wordt via een zonnecel
onmiddellijk omgezet in
elektrische energie.
Elektrische energie
Deze energie wordt opgewekt in krachtcentrales. In deze centrales wordt
de opgeslagen energie in de steenkool (fossiele brandstof) verbrand en
omgezet in warmte en daarna omgezet in elektriciteit. Elektriciteit wordt
ook opgewekt in waterkrachtcentrales.
Tegenwoordig wordt in het vervoer ook steeds meer elektriciteit gebruikt.
Een elektrische auto heeft heel grote batterijen. Een batterij is een energiebron van elektriciteit. Die batterijen laten de motor draaien.
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Een generator zet de bewegingsenergie
om in elektriciteit.

Chemische energie
Batterijen, kernsplitsing en kernfusie.

Energievormen • Energie opwekken • zuinig met energie
Wat zou volgens jou een ideale energiebron zijn? Hoe kun je energie halen uit jouw manier van leven? Op welke manier bespaar jij energie?
Weet je dat er al schoenen zijn die elektriciteit opwekken als je beweegt!
De opslag van energie wordt een belangrijke ontwikkeling. We zouden dan veel energie
kunnen opslaan om op een ander moment te gebruiken. Daarvoor zijn er bijvoorbeeld
hele kleine batterijen nodig.
Windenergie
Zeilen gebruiken de bewegingsenergie van de wind.
Moderne windmolens gebruiken de bewegingsenergie
van de wind om een turbine te laten draaien en wekken zo
elektriciteit op. Op zee is de wind krachtiger dan aan land.
Daarom worden daar ook windmolenparken gebouwd.
Ontwerp verschillende windmolens. Welke molen werkt
het best? (wel eens gehoord van de windwokkel?)

Schudt de magneten in de spuit.
Je merkt dan dat de magneten
bewegen binnen de spoel en dan
elektriciteit opwekken. Het lampje
gaat branden.
Geluidsenergie
Deze energie verplaatst zich door een
medium. Zo verplaatst het geluid zich
hier door de draad bij deze kraakdoos.

Alles wat bestaat, in het hele universum, heeft energie.
Voor elke beweging of voor elke verandering is energie nodig.
Alle vormen van energie leveren arbeid.
Energie verandert wel voortdurend van vorm.
Dat noemen we energieomzetting.
Hieronder een voorbeeld.

Energie opslaan, energie doorgeven.
Potentiële energie is energie die niets doet, maar die ergens opgeslagen zit om later iets te doen.
Bij gebruik verandert hij in een andere vorm van energie, zoals bewegingsenergie of warmte.
Deze energiesoort komt voor in hout, steenkool en andere brandstoffen, in eten, in een opgewonden
elastiekje of een samengedrukte veer en in de kern van een atoom (kernenergie). Elk voorwerp dat zich hoog
boven de grond bevindt, kan elk moment vallen door de zwaartekracht en heeft dus potentiële energie. Als
je een hamer optilt om een spijker in het hout te slaan, groeit de potentiële energie. De kar die boven aan de
achtbaan staat heeft energie opgeslagen Als de kar omlaag gaat, zet hij de opgeslagen energie om in
kinetische energie.
Kinetische energie is de energie die een voorwerp heeft doordat het beweegt. Een
rijdende fiets heeft dus kinetische energie, maar ook een bal die rolt, een afgeschoten
kogel, of een rotsblok dat valt. Vlaggen hebben kinetische energie als ze wapperen in
de wind. Om te vliegen zetten vogels de energie in hun lichaam om in kinetische energie.
Kinderen die hard rennen hebben veel kinetische energie.
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Zon, wind en water zijn schone energiebronnen. Deze
energievormen zijn duurzaam, omdat ze nooit eindigen en
minder schadelijk voor het milieu zijn dan fossiele brandstoffen.
Steenkool, olie en aardgas zijn ontstaan uit oude fossielen van dieren
en planten. Je zou ze dus kunnen zien als een voorraad zonne-energie
van heel lang geleden. Maar die voorraad, die is eindig.
De wet van behoud van energie: energie
gaat nooit verloren. Energie kan niet
gemaakt of vernietigd worden.
In het universum zit alle energie waarmee
het ooit begon en die hoeveelheid energie
zal nooit veranderen.

De zon geeft licht- en warmte-energie af.

Planten zetten zonlicht om in voedselenergie (chemische energie).
De voedselenergie laat de plant groeien (bewegingsenergie).
Op voedsel wordt de hoeveelheid energie vaak
aangegeven op een andere manier: met calorieën.
Eén calorie is de hoeveelheid energie die nodig is
om een milliliter water één graad op te warmen.

Van takken en bomen stoken we een
vuurtje. Een deel hiervan wordt
omgezet in warmte- en lichtenergie.

Bij het ontwerpen en bouwen van een
kettingreactie gebruik je je kennis rond
potentiële energie/opgeslagen energie.
Je zorgt ervoor dat er iets kan gaan
bewegen. Je zet de dingen op scherp. Je
gebruikt de zwaartekracht. Je gebruikt
verschillende energievormen en zet die
weer om in andere energievormen. Je
kunt er voor zorgen dat je zo een hele
bewegingsbaan bestuurt.

De wet van newton: actie = reactie.
Doorgeven van energie

De kunstenaar Theo Jansen gebruikt krukassen en windmolens voor zijn stranddieren. Zij bewegen zich voort op
de kracht van de wind.

Als mensen planten eten, zoals brood, wordt het
voedsel in het lichaam afgebroken. Daardoor komt
chemische energie vrij. Die komt in het lichaam.
De spieren gebruiken de
chemische energie
voor bewegingsenergie.

Van takken en bomen stoken we een
vuurtje. Een deel hiervan wordt
eten
om te groeien (bewegingsenergie) en melk te maken,
omgezet inKoeien
warmteengras
lichtenergie.
waar weer allerlei zuivelproducten van gemaakt worden, die op hun beurt weer energie leveren.

