Hydraulische graafmachine
In dit project zullen we jullie leren hoe je van een kartonnen doos,
enkele spuiten, nagels en spanbandjes een hydraulische kraan kan
bouwen.

Doelgroep
De doelgroep die we voor ogen hebben zijn kinderen van 10 tot 12 jaar.
Benodigdheden

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materialen
Verbruiksmaterialen:
4 spuiten van 20 ml
Rubberen buis van 4 mm binnen diameter
Een pakje spanbanden
Een kartonnen doos
Ijzerdraad
Gebruiksmaterialen:
Kniptang
Breekmes
Meetlat/geodriehoek
Potlood

Grondstoffen
• Secondelijm of alleslijm

Aan de slag!
Stap 1

Beschrijving
• Teken alle onderdelen uit op 1 van
de kartonnen stukken van de doos.
• Wees nauwkeurig.
• Alle onderdelen staan op de
laatste pagina van dit document!

Stap 2

Beschrijving
• Snij de onderdelen uit met een breekmes.
• Let goed op bij het uitsnijden voor de vingers en de
tafel waarop je dit doet.
• Maak gaatjes met een duimspijker op de benodigde
plaatsen.

Stap 3

Stap 4



Beschrijving
Beschrijving
Verlijm
de
onderdelen
volgens
de
instructies
•
• Monteer alle onderdelen na het verlijmen
op de laatste pagina’s van dit document of
klik op de link hieronder:
https://www.dropbox.com/s/9mr3166x8hv5fwg/
Techniekacademie%40home.mp4?dl=0

•

Leg iets op de tafel om deze te beschermen
tegen de lijm

met ijzerdraad.
• Hier zullen we de spuiten ook monteren via
spanbandjes en stukjes ijzerdraad

Wat stel je vast? Noteer wat je geleerd hebt.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Besluit
Doordat de spuitjes met elkaar verbonden zijn zal wanneer je de lucht of vloeistof samenperst in één
spuitje dat ook gebeuren in het andere spuitje. Door die verbinding kan je een hele arm met
scharnierpunten zoals een kraan gemaakt uit karton doen bewegen. Door het opbouwen van druk in
de kamer van het spuitje bevestigd aan het karton (dat verbonden is met het spuitje waar jij druk op
uitoefent) zal het deeltje waar je normaal met je duim op duwt naar boven geperst of naar beneden
gezogen worden. Zo wordt je energie door middel van hydraulica getransporteerd en terug omgezet
in bewegingsenergie. Hetzelfde principe wordt bij echte kranen ook gebruikt!

Demonstratiefilmpje
https://www.dropbox.com/s/9mr3166x8hv5fwg/Techniekacademie%40home.mp4?dl=0

Bronnen
Wil je nog meer weten over dit onderwerp, bekijk dan zeker deze links.
•
•

https://www.instructables.com/id/CARDBOARD-Robotic-Hydraulic-Arm/
https://ideas-inspire.com/syringe-hydraulic-arm/

Onderdelen:
2x 1ste arm van de kraan

2x afstandshouder van de 1ste arm van de kraan

2x 2e arm van de kraan

2 xAfstandshouder 2e arm en basis van de kraan

2x De basis van de kraan

1x grondplaat van de basis van de kraan

Verlijmen van de onderdelen:
Eerst zullen we de basis van de kraan verlijmen. Dit doe je door lijm aan de zijkanten van basis van de
kraan te doen en lijm aan de afstandshouder te doen. Daarna plaats je deze tegen elkaar.

Daarna doen we de eerste arm

En als laatste de 2e arm

Samenstellen van de kraan
Nu zullen we de kraan samen steken met behulp van stukjes ijzerdraad. Wanneer je de ijzerdraad
hebt gemonteerd vergeet deze dan niet vast te lijmen aan de 2 uiteinden zodat deze er niet uit vallen

Als laatste lijm je de kraan vast op een doos zodat deze niet meer om valt. En daarna gebruiken maar.

