VliegVent versie 60/75
Breedte = 249,3531 mm.
Lengte = 200 mm.
Materiaal RVS 0,8 mm.

PPO De Meerwaarde 2021-2022

Bewerkingsvolgorde
Het buigen van het materiaal zal door een aantal leerlingen met de hand uitgevoerd
kunnen worden. De volgorde is niet erg kritisch, maar het is wel handig om een bepaalde
volgorde aan te houden.
De leerlingen die het moeilijk vinden kunnen een tang en platenklem gebruiken. De
zetbank die wij hebben is niet geschikt om het gehele onderdeel te buigen.

1.

Graveren van je naam.
Veel leerlingen maken hetzelfde werkstukje. Om te voorkomen dat werkstukjes
gewisseld worden moet eerst je naam in het werkstukje gegraveerd worden. De docent
legt uit hoe je dat moet doen.

2.

Het buigen van de vlakken met de grote vleugels, de tekst PIE, en het
landingsgestel.
Bij de volgende drie opdrachten kun je aan de kleur van de tekst ‘zien’ welke buiglijnen
bedoeld worden. Op de achterste pagina staat een foto met waar met kleuren de
bedoelde lijnen gemarkeerd zijn.
Gebruik de grote platenklem!
•

•

Zet de platenklem in de
bankschroef, klem volgens de
foto de VliegVent.
Controleer of onder en
boven de buiglijnen
zichtbaar zijn.

•

Buig de bovenste- en de
onderste vleugels, met de
tekst PIE en het
landingsgestel.

3.

Het buigen van het vlak met de tekst DMB en de kleine vleugels.
Gebruik de kleine platenklem.
•

•

Zet de kleine platenklem in
de bankschroef en klem
volgens de foto de VliegVent.
Controleer of de bovenste
buiglijnen net zichtbaar
zijn.

• Buig het 90 graden. Je kunt
een kunststof hamer gebruiken om het achterste stukje goed om te buigen.
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4.

Het buigen van het andere vlak met de tekst DMB en de kleine vleugels.
Gebruik hiervoor de kleine platenklem.
•

Zet de kleine platenklem in de
bankschroef en klem volgens de

•
•

foto de VliegVent.
Controleer of de bovenste
buiglijnen net zichtbaar zijn.
Buig het geheel onder een hoek van
90 graden. Je mag een kunststof
hamer gebruiken om het achterste
stukje goed om te buigen.

5.

De vleugels terugbuigen.
•

Buig de grote vleugels terug zoals
hiernaast afgebeeld.

•

Buig de kleine vleugels terug zoals
hiernaast afgebeeld.
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6.

Het buigen van de batterijhouder.
De batterijhouder stelt, met een beetje
fantasie, ook de cockpit voor. Daarom
moet deze schuin gemonteerd worden.
Je moet daarvoor de lippen buigen zoals
hiernaast afgebeeld is.
Omdat je er later lastiger bij kunt buig je
deze nu eerst.
•

Buig eerst het kleine lipje onder
een hoek van 90 graden. Gebruik
daarbij een combinatietang.

•

Buig beide andere lippen. Gebruik
voor het buigen van de lip met het
gat een rondbektang en voor de
andere lip een combinatietang.

7.

De motorruimte.
De motor met de propeller wordt in de
neus gemonteerd door deze te klemmen.
•

Buig in vier stappen met de
combinatietang de motorruimte
zoals afgebeeld.
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8.

De flaps en de led-houders van de vleugels.
De flaps worden ook wel de kleppen of
vleugelkleppen genoemd. Ze worden

FLAP

gebruikt bij het opstijgen en landen van
het vliegtuig.
•
•

9.

Buig met een tang, naar eigen
inzicht, de flaps van de vleugels.
Buig met een tang beide ledhouders onder een hoek van 90
graden van de grote vleugels.

LED
houder

De staartvleugels.
De staartvleugels worden vastgeschroefd
met 2 kleine boutjes en moertjes. Het
kleine randje moet nog wel gebogen
worden.
LET GOED OP Kijk goed naar de
afbeelding wan ze zijn niet helemaal
hetzelfde.
•

Buig beide staartvleugels volgens
de afbeelding.

10. Montage van de wielen en de staartvleugels.
Wanneer je de onderstaande foto goed bestudeert zie je hoe de wielen en de
staartvleugels gemonteerd moeten worden.
•

Probeer zonder hulp van de docent de wielen en de staartvleugels zelf te
monteren.
Vraag de docent welke boutjes en moertjes je hiervoor moet gebruiken.
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11.

Leds en motor.
In de laatste versie van de VliegVent zijn gaten voor twee wipschakelaars gesneden. Eén
voor de propeller en één voor beide leds.
De plus …
•

van de batterijhouder wordt met 2 schuifstekers op beide schakelaars…

•
•

van beide leds wordt met 1 schuifsteker op een schakelaar…
van de motor wordt 1 schuifsteker op de andere schakelaar…

aangesloten.
De nul van de batterijhouder, led’s en de motor, worden met een connector met elkaar
verbonden.
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PCB connector
Motor met Propeller
Wipschakelaars
Bedrade Leds met houder
Batterijhouder
Moer
Cil. Kop Schr.Zaagsn
Staartvleugels
Dopmoer
Cil. Kop Schr
Achterwiel
Moer
Cil. Kop Schr.
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Benaming

Aantal
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Nul draden
Enkelpolig
5 mm
2x AAA
M3
M3 x 10
RVS
M4
M4 x 36
Rond 30
M4
M4 x 16
Rond 38
RVS
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Afmetingen

Staartvleugels
Staartvleugels
Achterwiel
Achterwiel
Voorwielen
Voorwielen

Gebruikt voor
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