Techno-Skills PIE
Keuzevak 6
Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud
Gemaakt voor
dit keuzevak

Titel
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.
Schroefdraadverbindingen
Onderdelen verbinden met behulp van schroefdraad.
Materialen
Om een juiste keuze te kunnen maken uit de grote hoeveelheid beschikbare materialen.
Pneumatiek IV Elektrische besturing van ventielen
Het kunnen lezen en aansluiten van elektrisch gestuurde pneumatische schema's.
Tevens het benodigde stuurprogramma kunnen invoeren in het EasyRelais of de LOGO!
ISO Passingstelsel

√

Het kunnen bepalen van de speling tussen twee of meerdere samengestelde onderdelen.
Verder kunnen aangeven of het gaat om een vaste, losse of overgangspassing.
Montage I – Glijlagers en wentellagers

√

Toepassingen en het gebruik van glij- en wentellagers kunnen aangeven. Verder de
verschillende lagers kunnen herkennen en benoemen.
Montage II – Mechanische montage en demontage van lagers

√

Het kunnen toepassen en aan kunnen geven hoe je met het juiste gereedschap een
lager mechanisch moet monteren en demonteren.
Montage III – Pakkingen en pakkingmaterialen

√

Het kunnen aangeven waarvoor pakkingen/afdichtingen gebruikt worden en het kunnen
vervangen en vervaardigen van een eenvoudige pakking.
Montage IV – Zware lasten hijsen en transporten
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Gemaakt voor
dit keuzevak

Titel

Kunnen aangeven hoe en met welke middelen een zware last verplaats en
getransporteerd moet worden.
Montage V – Bewegingen en overbrengingen met kettingen en
tandwielen

√

Herkennen en aan kunnen geven wat een ketting- en tandwieloverbrenging is. De
voordelen, nadelen en de toepassingen van elke overbrenging weten.
Stekkers en verlengkabels

√

Het op de juiste en correcte wijze een stekker aanbrengen aan de kabel.
Zachtsolderen elektronica
Het op een correcte manier leren solderen van elektronica-componenten.
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