
Stoomwals 
Talenttijd 2020 -2021 klas 2 basis, kader en gemengde leerweg. 

 

 

 

Versie 1.0 

22-01-2021 

© 2020-2021 H.O.Boorsma 

www.EduTechSoft.nl 

http://www.edutechsoft.nl/


 

Talenttijd Pagina 2 van 7 EduTechSoft.nl 
 

Voor de docent. 

Momenteel is het nog onduidelijk hoeveel tijd het kost om dit werkstukje met de leerlingen te (laten) 

maken. 

In eerste instantie ga ik uit van een groep van 8 leerlingen. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

worden van machinale bewerkingen. Een vijl alleen voor het afwerken van kanten en misschien ook 

de schuine kant van de vuurkast. 

Mocht het te veel tijd kosten, dan overweeg ik een aantal onderdelen door vierde klas leerlingen te 

laten maken of voorbereiden. Tijd is overigens niet de enige factor, mocht blijken dat een bepaalde 

bewerking te saai of te spannend is voor bepaalde leerlingen, dan kan dat ook bepalend zijn voor 

‘zekere’ aanpassingen. 
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Inleiding 

De stoomwals is een werkstukje waarbij je kennis maakt met verschillende metaal 

bewerkingstechnieken. Veel onderdelen zijn al precies op maat, sommige onderdelen moeten nog na 

bewerkt worden. Dat na bewerken kan met de hand en of met machines gedaan worden. Wanneer 

je in de werkplaats werkt zijn veiligheidsschoenen, een stofjas en een veiligheidsbril verplicht. 

Gedurende de lessen krijg je die te leen van school.  

Stuklijst 

Een technisch werkstuk kan uit meerdere onderdelen bestaan. Alle onderdelen worden genoemd in 

de zogenaamde stuklijst. Elk onderdeel heeft een eigen naam en nummer zoals je hieronder kunt 

zien. 

13  Messing pijp rond 5x0,5x25  

12  Messing pijp rond 5x0,5x45  

11  Grenen blokje 30x30x30 mm.  

10  Strook met lang gat 10x60 mm.  

9  Draadeind  M4 x 150 mm.  

8 4 Dopmoer M4  

7 4 Verzonken schroef M4x50  

6 10 Zeskantmoer M4  

5b  Vuurkast 10x20x23 mm.  

5a  Ketel 10x20x50 mm.  

4  Wielen rond 35x 12 mm.  

3  Pijp  rond 8x35 mm.  

2  Wals  rond 18x30 mm.  

1c  Dak 45x30x1,5 mm.  

1b  Bodemplaat  40x20x1,5 mm.  

1a  Wielsteun 65x12x1,5 mm. Aluminium 

Stuk. Nr. Aant. Benaming Afmeting Materiaal 

 

Alle onderdelen die bewerkt/gemaakt moeten worden staan op de volgende pagina’s. Het wordt 

eerst door de docent uitgelegd en dan klassikaal gemaakt. 
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1a Wielsteun 

De wielsteun wordt op maat geknipt 

zodat alleen de 3 gaten en schuine 

kanten gemaakt moeten worden. 

De schuine kanten kunnen een 

eenvoudig gemaakt worden op de 

uithoekschaar met twee ingestelde 

aanslagen. 

De gaten worden op eenzelfde manier 

geponst. (aanslag links, rechts en 

midden met hulpstuk) 

Het blijkt dat deze al voorbewerkt is 

en kan eenvoudig over een houten blokje gebogen worden. 

 

1b Bodemplaat 

De bodemplaat wordt op maat geknipt. 

De schuine kanten ‘kunnen mee’ met de 

wielsteun. 

De gaten worden klassikaal afgetekend, 

gecenterd en geboord.  

Er wordt nog bekeken of er een goede 

span methode is waarbij de gaten van het 

Bodemplaat en de Dak in één keer 

geboord kunnen worden. 
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1c Dak 

Het dak wordt op maat geknipt. 

De schuine kanten ‘kunnen mee’ 

met het de wielsteun. 

De gaten worden klassikaal 

afgetekend, gecenterd en 

geboord.  

Er wordt nog bekeken of er een 

goede span methode is waarbij 

de gaten van het Dak en de 

Bodemplaat in één keer geboord 

kunnen worden. 

 

 

2 wals 

De wals wordt op de draaibank gevlakt en 

geboord. De lengte is niet kritisch, wanneer 

beide zijden gevlakt zijn is het goed. Dat geldt 

ook voor de wielen. 

Dit onder toezicht van de docent en instructeur. 

De hele groep doet dit in één les blok met drie 

leerlingen gelijktijdig achter een draaibank. 

Misschien gelijktijdig de groep ook laten frezen. 
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4 Wielen 

De wielen worden op de draaibank 

gevlakt en geboord. De dikte is niet 

kritisch, wanneer beide zijden gevlakt 

zijn is het goed. Dat geldt ook voor de 

wals. 

Dit onder toezicht van de docent en 

instructeur. De hele groep doet dit in 

één les blok met drie leerlingen 

gelijktijdig achter een draaibank. 

Misschien gelijktijdig de groep ook laten 

frezen. 

 

5a Ketel 

De ketel gelijktijdig bewerken met het draaien? In de freesmachine met verdraaide machineklem 

horizontaal inspannen. 

Gaten aftekenen en boren. 
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5b Vuurkast 

De vuurkast aftekenen en boren, schuine 

kant weet ik nog niet, misschien machinaal 

schuin afzagen en glad vijlen. 
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