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PO2 VERBINDINGEN EN EIGENSCHAPPEN 

OPDRACHTOMSCHRIJVING 

 

Wat je gaat doen Er zijn veel manieren waarop je een product kan verbeteren. Eén van 

die manieren is het aanpassen van een materiaal. In deze 

praktijkopdracht test je meerdere verbindingen en technieken om te 

zien hoe je jouw origami-dier de volgende keer nog beter zou 

kunnen maken. 

 

Let op! Als je met gereedschap gaat werken, vraag aan de docent 

een kleine instructie over hoe je met het gereedschap moet werken 

en welke veiligheidsmiddelen noodzakelijk zijn. 

 

 

 

Kennen en kunnen In deze opdracht ga je het volgende leren: 

• werken met gereedschappen 

• alles over eigenschappen van stoffen 

• veilig werken 

• werken met verschillende verbindingen 

• keuzes maken welke materialen het beste bij de gebruiker past 

• hoe je een product kan verbeteren 

• tekening lezen en maken 
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Demontabele verbindingen Vaste verbindingen 

Bouten en moeren Lassen 

Schroeven Solderen 

Spieën Lijmen 

Klikken Klinken 
 

  

Vraag 

 8  In welke twee groepen kun je verbindingen verdelen? 

 

 
 

   

 

Lijmen Metalen onderdelen kun je aan elkaar lijmen. Je hebt speciale lijm 

nodig en je moet de metalen delen goed schoonmaken voor je ze 

lijmt. 

 

Er zijn veel verschillende soorten lijmen. De lijmen in de afbeelding 

zijn heel geschikt voor huishouden en hobby, veel minder voor 

professioneel gebruik. 

 

De moleculen van onderdelen die je lijmt en van de lijm zelf, trekken 

elkaar aan. Ze kunnen ook in elkaar haken of een chemische 

verbinding met elkaar aangaan. Als de lijm droogt, wordt de 

lijmverbinding sterker. Daardoor hechten de onderdelen aan elkaar. 

 

Zo moet je lijmen 

Het is bij lijmen erg belangrijk hoe je de onderdelen op elkaar lijmt. 

Hoe meer de onderdelen elkaar overlappen, hoe sterker de 

lijmverbinding wordt. Vaak wordt de verbinding extra sterk gemaakt 

met een bout en een moer. 

 

Voor een goede lijmverbinding is het noodzakelijk, dat de te 

verbinden oppervlakken schoon, droog en vooral vetvrij zijn. Vaak 

moet je de onderdelen ook nog even schuren. Licht opschuren is 

genoeg. Wanneer je te diep schuurt beschadig je de structuur. 

Controleer voor de lijm die jij gebruikt op het etiket welk 

schoonmaakmiddel en soort schuurpapier je moet gebruiken. 

 
Lijmen zijn er in tal van soorten en 

verpakkingen  

(Foto: Ad Spijkers) 

 

 

 
Voor het lijmen van metalen gebruik je 

meestal tweecomponentenlijmen zoals epoxy 

(Foto: US Air Force, Stephanie Sauberan) 
 

 

Mengen of niet? 

Bepaalde lijmen (zoals secondelijm) worden als één stof 

aangebracht. Andere lijmen (bijvoorbeeld epoxylijmen) moet je vóór 

het aanbrengen mengen. De twee componenten (basisstof en 

harder) moet je in een bepaalde verhouding met elkaar mengen 

(vandaar de naam tweecomponenten lijm). Het mengen kan het best 

gebeuren in een mengbeker of een schaaltje. Lees altijd goed de 

gebruiksaanwijzing. Er kunnen bijvoorbeeld giftige dampen 

vrijkomen, misschien moet je in een zuurkast werken of met 

afzuiging. De droogtijd verschilt per soort lijm en de dikte van 

aanbrengen. 
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Snijden 
 

Snijden 

Bij snijden maak je een schroefdraad op een as. Je maakt er dan 

eigenlijk een schroef of een bout van. Snijden doe je met een snij-

ijzer. 

 

1. Eerst doe je een druppel snijolie op de as. 

2. Kies de juiste snijplaat. 

3. Span de snijplaat in een houder 

4. Zet de snijplaat haaks op de as. 

5. Draai rechtsom en druk tegelijk de snijplaat naar beneden. 

 

 
Tappen 
 

 

Tappen 

Bij tappen breng je een schroefdraad aan in een gat, zodat je er een 

schroef of een bout in vast kunt draaien. Om te tappen gebruikt je 

een wringijzer. Een tap maak je altijd in het hart van de as of in het 

hart van het gat. Met een blokhaak controleer je of je haaks aan het 

tappen bent. 

 Vraag 

 14 Wat is tappen? 

 

 
 

   

 

Moeren en bouten Verbindingen met bouten en moeren zijn enorm sterk. Ze worden 

vaak gebruikt bij zware constructies zoals bruggen en daken.   

 

Het verschil tussen een bout en een schroef is dat je een bout 

vastdraait met een sleutel of een tang. Je gebruikt een moer om de 

bout mee vast te draaien. Aan de binnenkant van de moer zit 

schroefdraad waarin de schroefdraad van de bout vastdraait. 

 

Tussen een moer en een bout klemmen twee of meer onderdelen op 

elkaar. 

 

Moeren en bouten hebben vier of zes kanten. Een steeksleutel moet 

zo breed zijn als de kop van de moer. De maat van een sleutel wordt 

aangegeven in millimeters of inches. Veel gebruikte steeksleutels zijn 

10 en 13. Deze heb je bijvoorbeeld nodig voor het los- of vastdraaien 

van het zadel van je fiets. 

 

 
Bout en moer 
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HOUTVERBINDINGEN 
 

Hout Hout komt van bomen. Er zijn boomsoorten die meer dan duizend 

jaar oud kunnen worden, zoals de Japanse notenboom en de 

Afrikaanse baobab. 

 

Hout is een natuurlijk materiaal dat ook weer natuurlijk afgebroken 

kan worden. Daarom noemen we hout een natuurvriendelijk 

materiaal. 

 

Vroeger werden veel dingen van hout gemaakt: 

• schepen 

• huizen 

• molens 

• meubels 

• fietsen 

• onderdelen van auto's 

 

Er zijn duizenden verschillende soorten bomen. Zo zijn er bomen met 

naalden en bomen met bladeren. 

 

De naaldbomen groeien snel en leveren zachthout, zoals vurenhout. 

Met dit hout kun je goed werken en het is relatief goedkoop. Het 

nadeel van zacht hout is dat het hout sneller gaat rotten. 

 

Er is ook hardhout. Dat is veel duurder. Hardhout gaat onbehandeld 

langer mee dan zacht hout. Onbehandeld betekent dat het hout niet 

met lak of verf behandeld is. 

 
Verschillende houtsoorten 
 

 Vraag 

 21  Wat voor soort hout geeft een naaldboom?  

 
 

  

Vraag 

 22  Wat is het voordeel van hardhout? 

 
 

   

 

Houtkeuze 

 

 

 

 

 
 

Welk soort hout je kiest hangt af van verschillende factoren, 

namelijk:  

• wat je van het hout wilt maken; 

• de prijs; 

• persoonlijke smaak; 

• welk materiaal jij op school mag gebruiken. 
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Vraag 

 30  Welk metaal heeft Sophie? 

 
 

   

 

Oxideren en roesten Metalen worden aangetast door zuurstof, zuren en vocht. Het 

aantasten van de metalen noem je roesten. Als het metaal roest, 

wordt het metaal aangetast. Het metaal gaat dan kapot. Je kunt de 

metalen beschermen door er een beschermlaagje overheen te doen, 

bijvoorbeeld verf, vet, verchromen, verzinken, etc. 

 

Als het metaal een beschermlaagje vormt in plaats van roest, dan 

noem je dit beschermlaagje een oxidelaagje. 

 

Het oxidelaagje beschermt het metaal tegen verdere aantasting. Je 

kunt zien dat het metaal geoxideerd is als het metaal dof is. 

 

Het beschermlaagje kun je verwijderen door het metaal licht op te 

schuren. Dan gaat het metaal weer glanzen. Bij oxideren wordt het 

metaal niet aangetast, het metaal gaat niet kapot.  

 

 

 
Het vrijheidsbeeld is groen geworden doordat 

de koperen bekleding is gaan oxideren 
 

 

 
Hier zie je hoe roest ijzer kan aantasten 
 

 

 

Geleider of isolator 

 

 

 

 

 
 

 

Warmte 

Een stof die warmte goed doorlaat noem je een geleider. Een 

voorbeeld hiervan is een heet kopje thee met een ijzeren lepeltje 

erin. Hoe voelt het lepeltje na verloop van tijd aan de bovenkant? 

 

Een stof die warmte niet doorlaat noem je een isolator. Wanneer je 

in datzelfde kopje thee een kunststof lepeltje zet, voel en meet je na 

verloop van tijd geen temperatuurstijging. Kunststof is dus een 

isolator 


