Vrolijke keuken
als mechanisch apparaat
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Dit is een mechaniekje. In een
mechaniek verandert de beweging van vorm.
Een ronddraaiende beweging verandert
in een rechtlijnige beweging.

De automaat: maakt gebruik van eenvoudige overbrengingen.
Een automaat kan een verhaaltje vertellen, dus laten niet
alleen een beweging zien. Er gebeurt iets.

Machines vergroten de kracht van onze spieren.
De meeste grote machines worden aangedreven door motoren.
De motor is dan de krachtbron.
Simpele machines zijn: hefboom, wiel en as, tandwiel, katrol,
hellend vlak (wig, bijl, schroef)

Met een lier kun je dingen optillen, naar je
toe trekken of laten zakken. De zwengel van
de lier is een wiel dat ervoor zorgt dat de as
makkelijker draait. De zwengel maakt een
cirkel in de lucht(wiel).

Vroege vogel,
Oh als je een vogel bent, wees dan een
vroege vogel en maak voor het ontbijt
een wormpje buit.
Deze poëtische machine vertelt een
verhaal en heeft een mechanische
overbrenging.

Wielen wrijven tegen elkaar en brengen zo kracht
en beweging over.
krukas cowboy
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Er zijn overbrengingen van een ronddraaiend voorwerp naar een ander ronddraaiend voorwerp. Bij deze overbrengingen
wordt gebruik gemaakt van wielen die op
assen gemonteerd zijn
De as zit vast in het midden van het wiel.
Alle wiel en as-systemen werken
als hefbomen die rond een vast punt draaien. De
buitenkant van het wiel draait lichter, maar legt
een grotere afstand af.
Als je een auto bouwt kun je met twee assen
makkelijk een bocht maken. Over een rolbaan kun
je vracht gemakkelijker voortduwen dan over
een vlak.

Tandwielen veranderen een draaiende
beweging van snelheid en van draairichting.
Als een tandwiel met weinig tanden een
tandwiel met veel tanden aandrijft, treedt een
vertraging op. Omgekeerd krijg je een versnelling
van de beweging. Deze schijftandwielen grijpen
in elkaar ...

Snaarwielen met drijfriemen (hier een elastiekje).
Als één wiel draait neemt die het elastiekje mee,
dat weer de draaiende beweging overbrengt op
een of meerdere snaarwielen. Snaarwielen die
even groot zijn draaien met dezelfde snelheid en
...of worden met een afstand tussen twee
in dezelfde richting, maar zijn ze niet even groot,
tandwielen verbonden met een ketting.
dan kun je ermee versnellen of vertragen.

Er zijn ook overbrengingen waardoor een
ronddraaiende beweging overgaat in een
rechtlijnige beweging en overbrengingen
die het omgekeerde bewerkstelligen.

Bij een kruk,( een wiel met een
draaipunt, waaraan een stang is vastgemaakt) verandert een draaiende
beweging in een rechtlijnige beweging.
Een as waarin een bocht is gebogen
heet een krukas.

Het veranderen van de richting van een (draaiende)
beweging gebeurt met speciale tandwielen, zoals
kroonwielen, wormwielen en heugels

Nokken veranderen een draaiende beweging in een op- en
neergaande beweging. Nokken zijn wielen met een of meer uitsteeksels. Als de nokken draaien, stoten ze de stangen omhoog.
Die vallen naar beneden en worden opnieuw opgestoten.
Een excentrische as in een wiel plaatsen maakt ook een nok.

Pneumatiek.

Lucht kun je samenpersen in een afgesloten ruimte. Denk aan een luchtbed of een
fietsband. Die lucht oefent druk uit op de wanden van die ruimte. Met die veerkracht
kun je ook dingen in beweging brengen, of zware dingen optillen.

De twee kaken van
dit monster hebben een
scharnier (splitpen of
gevouwen karton).
Dit monster kan zijn bek openen
als je de ballon opblaast.
Kun jij een ademend wezen ontwerpen?

Je krijgt controle over de beweging als je aan beide einden van een
plastic slang met een doorsnede van 3/4 mm 2 spuiten vastmaakt. Je
krijgt dan dan een gesloten druksysteem, waarbij het indrukken van de
ene zuiger (of plunjer) zorgt voor het uitschuiven van de andere zuiger.
Hoe meer druk je uitoefent op de lucht, hoe krachtiger de tegendruk
wordt. Experimenteer met verschillende maten spuiten:
5, 10, 20 en 50 ml spuiten.
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In een pomp zit een een éénwegklep. De klep opent, zodat de lucht
in de richting van de pijl kan stromen, maar wordt dichtgedrukt
wanneer de lucht in de tegenovergestelde richting probeert te gaan.
Van twee éénwegkleppen en een spuit kun je zelf een ballonpomp
maken. De lucht wordt ingezogen als de plunjer wordt uitgetrokken.
De lucht wordt de ballon ingepompt als je de plunjer indrukt. Kun je de lucht ook
weer uit de ballon pompen? Een fietspomp pompt een band op. Het fietsventiel is
een éénwegklep. Met een klein spuitje kun je een grote plunjer steeds een beetje
meer naar buiten duwen.

Hydraulica
Door in de slangen en spuiten vloeistoffen te gebruiken krijg je een directere beweging dan bij lucht, want vloeistoffen
zijn niet samendrukbaar. Er zit geen veerkracht in. Daardoor reageert de tweede spuit onmiddellijk op de
aandrijfspuit. Je kunt er zware dingen mee optillen en verplaatsen.
Doe dit onder water: Maak een volledig ingedrukte spuit aan een
slang, gevuld met water, vast. Trek de plunjer terug,
totdat deze spuit vol zit met water. Bevestig
de tweede volledig ingedrukte spuit aan het
andere uiteinde van de slang.

Overbrengingen
Overbrengingen gebruik je om in een apparaat een beweging en/of kracht van
het ene onderdeel over te brengen op een ander.
Bij hefbomen en een touw met katrollen wordt een rechtlijnige beweging
omgezet in een andere rechtlijnige beweging.

Een hefboom brengt met weinig kracht op de lange arm veel kracht
op de korte arm over. De knijper is hier een draaipunt en veer.
Er zijn 3 soorten hefbomen. Kijk naar de foto
hieronder. Wat verandert er?
1.Wip, weegschaal, knijptang, schaar, schop,
katapult. Wat gebeurt er als je het gewicht op
de lastarm verplaatst? Wat gebeurt er als je
het draaipunt op een andere plek zet? Hoe pas
je dit toe in het ontwerp van een katapult?
2.Kruiwagen, flesopener en notenkraker
3.Pincet, suikertang, hamer, hengel,
nietmachine

Bij een wip wordt
een neergaande
beweging aan de
ene kant van de
wip omgezet in een
opgaande aan de
andere kant.

Katrollen.
Met één katrol moet je de hele
last omhoog trekken, maar als
je de last ophijst over twee
katrollen verdeel je daardoor
de last in tweeën. Met vier
katrollen zelfs in vieren. Enz.

Hefbomen veranderen in het
algemeen de richting van een
beweging. Om onderdelen van een
voorwerp met een hefboom ten
opzichte van elkaar te laten
bewegen, gebruikt men scharnieren
of draaipunten Het ene eind gaat
omhoog, terwijl het andere
omlaag gaat.

Schaarmechaniek,
gekoppelde hefbomen

