Techno-Skills PIE
Keuzevak 1 (De stockcar)
Plaat- en constructiewerk

Gemaakt voor
dit keuzevak

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.
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.
Vijlen, schuren, slijpen en afbramen
Het bewerken/verspanen van materialen met verschillende soorten vijlen,
bandschuurmachines en haakse slijpmachine (Flex).
Boren op een tafel- en kolomboormachine
Het fabriceren en bewerken van gaten met verschillende boren op een tafel- of
kolomboormachine.
Een uitslag voor plaatwerk maken
Een uitslag voor plaatwerk maken.
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√

Gemaakt voor
dit keuzevak

Titel
Ponsen en omvormen van plaatmateriaal

Het op de juiste manier gebruikmaken van pons- en omvormgereedschappen.
Blindklinken
Klinken van blindklinknagels en blindklinkmoeren.
Buigen I – De pijpenbuiger

√

Buigen met de pijpenbuiger en de hoekenbuiger.
MIG-MAG-lassen I – De lasinstallatie en hoe moet ik lassen
Lassen van staal met behulp van MIG-MAG-lasapparatuur. Apparaat herkennen en
onderdelen kunnen benoemen. Kunnen aangeven hoe het lasproces verloopt.
Draaibank I - Verkennen van de machine
Het verkennen van de opbouw en werking van een draaimachine.
Draaibank II – Basishandelingen draaien
Kennismaken met verschillende typen draaibeitels. De machine kunnen instellen.
Aanleren van de bewerkingen vlakken, langsdraaien en kanten breken.
Freesbank I - Verkennen van de machine

√

Het benoemen en herkennen van de hoofdonderdelen van een universele freesbank. De
freesbank op de juiste parameters instellen, zodat het werkstuk/onderdeel op een veilige
manier vervaardigd kan worden.
Freesbank II – Basishandelingen verspanen

√

Beheersingsniveau van de onderwerpen uit freesbank I verhogen. Verder de
bewerkingen vlakken met een kop- of mantelkopfrees op een verantwoorde manier
kunnen uitvoeren.
Oppervlaktebehandeling
Een oppervlaktebehandeling correct toepassen.
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