
 

Waterkracht 
Snijden met water 
 

Water kan door druk heel sterk zijn zoals bijvoorbeeld de hogedrukspuit. Maar er zijn ook 
een heleboel andere toepassingen van water in de industrie. Weten welke? Kijk dan deze 
clip. 

De kracht van stromend water is nou niet iets waar je iedere dag over nadenkt. En zo gek 
is dat niet, want als we de kraan opendoen of kijken naar deze waterstraal, dan is "goh, 
wat een krachtige waterstraal", nou niet direct het 1ste wat bij me opkomt. 

Maar als ik die druk een beetje opvoer dan gaat het water sneller stromen. Ik kan dan iets 
maken wat een beetje op een hogedrukspuit lijkt. En dat was nog maar kinderspel. Ik 
bedoel dat kan iedereen. Maar we zijn hier in Roden bij een bedrijf dat machines maakt die 
met water onder hoge druk bijna alles wat je kunt bedenken, door midden kunnen snijden. 

Werkt het, Maarten?Ja, alles wat onder de machine past kun je snijden. Maar jullie kunnen 
die materialen heel precies op maat snijden?Ja. Ja, met één tiende nauwkeurigheid kunnen 
wij de materialen snijden. Kijk; en nu maak je me nieuwsgierig, hoe werkt die machine?Wij 
zetten water met één van onze pompen onder druk: 4000 Bar. Dat water gaat door deze 
leiding naar de snijdkop. En onderin de snijdkop zit een vernauwing. Dat noemen wij een 
"nozzle" en die is ongeveer een tiende millimeter groot. Door die vernauwing krijgt het 
water een enorme snelheid, ongeveer 3000 kilometer per uur! 

Zo!En die snelheid van het water, die zorgt voor de kracht waarmee we kunnen snijden.Dat 
wil ik wel eens zien!Je kunt daar dus ook staal mee doorsnijden?Ja. alleen de kracht van 
water is dan niet genoeg. We hebben dan ook zand, een agressief middel, nodig.Ja, en hoe 
werkt dat dan? Eh, dan gaan we terug naar de snijdkop: we hebben hier de vernauwing, de 
"nozzle'" zitten. Hier komt het water met een hele hoge snelheid uit en dat gaat het pijpje 
in. En met de snelheid van het water wordt zand meegenomen. En dan krijgen we hier een 
mengsel van zand en water.En daarmee kun je staal en steen snijden?Ja, dat gaat dan 
prima.Laat maar zien!Nou, is ie mooi of is mooi! 


