Techno-Skills PIE
Profielmodule 1
Ontwerpen en maken
Gemaakt voor
deze module

Titel
Tekeninglezen I – Titelblok-stuklijst-aanzichten-lijnsoorten en
isometrische projectie

√

Het kunnen lezen van werktuigbouwkundige/technische tekeningen.
Tekeninglezen II - Maatvoering-doorsneden en detailtekening

√

Het kunnen lezen van werktuigbouwkundige/technische tekeningen.
Tekeninglezen III - Maattoleranties en passingen

√

Het kunnen bepalen van de Nominale maat, de kleinste en grootste grensmaat en het
tolerantieveld van een maat met een bepaalde tolerantie.
Aftekenen - Centeren en de daarvoor bestemde gereedschappen

√

Vanuit een werktekening de juiste lijnen en punten op de juiste plaats overbrengen op
het te bewerken materiaal.
Meten I - De schuifmaat

√

Meten met de schuifmaat.
Schroefdraad tappen en snijden

√

Snijden van inwendige en uitwendige schroefdraad met een tap en een snijplaat.
Handmatig en machinaal zagen

√

Het handmatig of machinaal zagen van materialen.
Boren op een tafel- en kolomboormachine

√

Het fabriceren en bewerken van gaten met verschillende boren op een tafel- of
kolomboormachine.

√

Zagen
Handmatig en machinaal zagen.
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Gemaakt voor
deze module

Titel

√

Vijlen
Vijlen van vlakken en rondingen.

√

Afbramen
Afbramen met vijl, bandschuurmachine en haakse slijpmachine.

√

Vlakverzinken
Vlakverzinken.
Schroefdraadverbindingen

√

Onderdelen verbinden met behulp van schroefdraad.

√

Materialen

Om een juiste keuze te kunnen maken uit de grote hoeveelheid beschikbare materialen.
Draaibank I - Verkennen van de machine

√

Het verkennen van de opbouw en werking van een draaimachine.
Draaibank III - Draaien voor gevorderden

√

Beheersingsniveau van de onderwerpen uit draaibank I + II verhogen. Van het
draaiproces de hoofdbewerkingen, deelbewerkingen en varianten aangeven. De vijf
bewerkingsstappen bij draaien kunnen aangeven/benoemen en uitvoeren.

√

CNC I - Basis
Het begrip CNC begrijpen en leren toepassen.

√

De schroefmaat
Meten met een schroefmaat.
3D printen - Kennis maken met 3D printen
Kennismaken met 3D printen op het gebied van werking en uitvoering.
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√

Gemaakt voor
deze module

Titel
Spanning, stroom en weerstand

√

Kennismaken met de begrippen spanning stroom en weerstand.
Grootheden, eenheden en symbolen

√

Kennismaken met de drie belangrijke grootheden in de elektrotechniek.
Wisselspanning en gelijkspanning

√

Kennismaken met wisselspanning en gelijkspanning.
Elektrische schema’s en materialen

√

Kennismaken met elektrische schema's en materialen.
Buizen en hulpstukken

√

Kennismaken met PVC-buisinstallaties en hulpstukken.
De enkelpolige schakeling

√

Kennismaken met de enkelpolige schakeling.

√

Relaistechniek
Schakelen met relais.
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