
 Ontwerp en bouw een biomeiler.  Gebruik de geproduceerde warmte om water te verwarmen.

Centrale uitdaging

Projectfiche

Van composteren 
tot verwarmen

Het STEM-project “Van
composteren tot verwarmen” wil
de composthoop gebruiken als
warmtebron om water te
verwarmen. Dit geeft een
authentieke leer- en
experimenteeromgeving voor
STEM-kennis, vaardigheden en
attitudes vanuit verschillende
disciplines: biologie, chemie, fysica
en techniek. 
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Tijdsbesteding

Secundair onderwijs, 2e graad:
biotechnologische wetenschappen,
biotechnieken.  

Doelgroep

Overkoepelend thema: 
composthoop
Keywords: composthoop, biomeiler, gft-afval, schimmels, gisten, micro-organismen, fermenteren,
biochemische processen, bier, warmte, warmtebron, warmtestroom, warmtegeleidingscoëfficiënt,
isolatie

Korte samenvatting

Jean Pain vond in 1960 de compost heater uit.  De warmte die hij met zijn gft-afval produceerde,
volstond om in zijn volledige energiebehoefte te voorzien.  Kan de klas dit knap staaltje van
wetenschappelijk en technisch vernuft overdoen?  Daarom wordt in dit project de volgende uitdaging
aangegaan: 'Ontwerp en bouw een biomeiler.  Gebruik de geproduceerde warmte om water te
verwarmen.'

Om de uitdaging aan te gaan, leren de leerlingen over de biochemische processen in een
composthoop, over warmte, warmtebronnen, warmtestroom en isolatie.  Ze gaan hierbij zelf op
onderzoek.  Met de opgedane kennis kunnen ze zelf een biomeiler bouwen.  



Inleiding tot de uitdaging

Projectfiche

Van composteren tot verwarmen

Projectstructuur

Wie of wat zorgt voor compostering?

Woordspin: composteren?

De biomeiler

Wat zit er in de biomeiler?

Wat zijn de voordelen van composteren?

Wat komt er vrij bij de productie van compost?

En nu: de uitdaging!

Stofomzettingen in de biomeiler

Wie of wat zorgt voor Stofomzettingen in de biomeiler?

Wie of wat zorgt voor Stofomzettingen in de biomeiler?

Welke micro-organismen bestaan er?

Zijn micro-organismen schadelijk voor de gezondheid?

Hoe ontstaat compost? Welke soorten schimmels bestaan er?

Wat zijn gisten?

Welke rol spelen gisten bij het brouwen van
alcolholische dranken?

Suiker als voedsel voor gisten

Schimmels en bacteriën als makers van compost in de
biomeiler

Hoe verkrijgen we optimale gisting? Hoe vermenigvuldigen gisten zich?

Welke factoren beïnvloeden de voortplantingssnelheid
van gisten?
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Projectstructuur

Hoe kunnen we de warmteproductie in
de biomeiler optimaliseren?

Endotherme en exotherme reacties

Wat is energie?

Wat is warmte?

De biomeiler als warmtebron

Hoe kunnen we de warmteverliezen
van een biomeiler beperken?

Warmtestroom

Hoe kunnen we de warmtestroom van een biomeiler
naar de omgeving beperken?

Hoe kunnen we zelf een biomeiler
bouwen?

Ontwerp van de biomeiler

Bouw van de biomeiler

Evaluatie van de biomeiler

Bouw van de schakeldoos voor automatische
temperatuuruitlezing

Evaluatie van de schakeldoos



Afwerkingsgraad*:   1          2          3          4

Afwerkingsgraad 1 : de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.
Afwerkingsgraad 2: het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de feedback
Afwerkingsgraad 3: het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is aangepast aan ervaringen opgedaan in die
scholen.
Afwerkingsgraad 4: het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van maturiteit bereikt.

*
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Projectkenmerken

Dit project is gebaseerd op een project dat ontwikkeld werd met 

Leerlingenbundel

Zie link

i.s.m.


