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O O Techniek

Wil jij leren ontwerpen en bouwen? Leer hoe je de mooiste
en grappigste dingen kunt maken, hoe je iets moet uitproberen, en hoe techniek werkt.
In dit boek staan allerlei leuke uitdagingen. Door te experimenteren kun je achterhalen hoe iets werkt. Misschien
heb je direct zelf al ideeën voor oplossingen. Je kunt je oplossing echt maken en natuurlijk testen! En lukt het niet,
lees dan de tips over hoe je het kunt aanpakken.
Je hebt verschillende materialen nodig om aan de slag te
gaan. Veel daarvan heb je al in huis of kun je kopen in een
winkel of bouwmarkt.
En dan kun je aan de slag! De tekeningen in het boek
helpen je verder op weg. Is het gelukt om een werkend
ontwerp te bedenken en te maken, dan kun je het testen.
Doet het wat de bedoeling was? Als het nog niet helemaal
goed werkt, kun je kijken hoe je het ontwerp kunt verbeteren. Herhaal het testen en verbeteren net zo lang tot je
tevreden bent over het resultaat.

Het Techniek-doeboek is een initiatief van Stichting Techniekpromotie. Zij
organiseert onder meer O O Techniek (dat vroeger het Techniek Toernooi
heette) waarvoor jaarlijks meer dan 10.000 basisschoolleerlingen aan de
slag gaan met onderzoeks- en ontwerpopdrachten zoals in dit doeboek.
Stichting Techniekpromotie organiseert naast O O Techniek nog meer
activiteiten over wetenschap en techniek voor kinderen en jongeren van
4 t/m 18 jaar, zoals de first ®lego ® League en de Eureka!Cup.
Nieuwsgierig? Kijk op www.techniekpromotie.nl

Je kunt alles uit dit boek zelf doen, maar samen kun je
meer dan alleen. Soms heb je misschien hulp van een volwassene nodig, om mee te denken of om een oogje in het
zeil te houden.
Bij iedere uitdaging vind je verder een korte uitleg, een
tip voor ouders en een leuk weetje.

Veel plezier!
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9

de heteluchtballon

Wat heb je nodig?

Hoe pak je dat aan?

- dunne afvalzak
(bijvoorbeeld een
pedaalemmerzak of
dunne vuilniszak)
- föhn (maximaal
2000 Watt)
- vel papier
- doosje paperclips
- schaar

Maak een ballon van een afvalzakje en laat hem vliegen op de warme
lucht van een föhn.

Aan de slag!
Maak een ballon van de afvalzak.
Gebruik het papier om de opening te
verstevigen, zodat de föhn er mooi in
past. Met de paperclips klem je de
plastic zak tussen het papier.
Wat gebeurt er als je met de föhn
warme lucht in de zak blaast?

Op zomerse dagen zie je soms tientallen heteluchtballonnen zweven. Wil
je daar ook zo graag eens in zitten? Wat zou je dan allemaal zien? Het
moet prachtig zijn. Maar hoe werkt zo’n heteluchtballon eigenlijk? Hoe
komt het dat hij stijgt en daalt? Dat kun je zelf onderzoeken!
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- Tip voor ouders Om de hete lucht van de föhn in de ballon te krijgen, is het
misschien nodig om even te helpen. Dan kun je meteen even
nagaan of er geen kleine gaatjes in het plastic zijn gekomen.
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Verbeter je ontwerp
Probeer de volgende dingen te veranderen, als het vliegen niet zo goed lukt:
u	Gebruik een andere afvalzak, of maak van dun afdekfolie een ballon.
u	Zet de föhn langer aan of op een warmere stand.
u	Wat gebeurt er als je het gat aan de onderkant groter of kleiner maakt?
u	Echte luchtballonnen hebben een gat bovenin. Wat gebeurt er als jij
dat namaakt?
u	Als je ballon goed vliegt, kun je de ballon ‘ballast’ meegeven. Ballast
is extra gewicht dat je aan je luchtballon kunt hangen. Bij een grote
luchtballon is dat het mandje waar de mensen in staan. Hang zoveel
mogelijk paperclips aan de onderkant van de ballon. Hoeveel ballast
kan jouw ballon dragen?

de Vliegende
waterraket

Hoe werkt het?
Waarom stijgt de ballon? Anders gezegd: waarom stijgt warme lucht?
Warme lucht is lichter dan koude lucht, daarom ‘drijft’ warme lucht
boven koude lucht. De warme lucht in de ballon wil opstijgen en duwt de
ballon omhoog. Als je de föhn uitzet en de lucht in de ballon dus langzaam
afkoelt, zakt de ballon weer naar beneden.
Hoeveel ballast je ballon kan dragen, hangt af van de grootte van de
ballon. Als je een grote ballon maakt, dus met veel warme lucht erin, is
zijn ‘stijgkracht’ groter. Dat betekent dat hij met extra ballast toch kan
opstijgen. Dat gebeurt ook bij een echte luchtballon. Onderin de ballon zit
een gat waaronder de gasbrander hangt. De brander verwarmt de lucht
in de ballon. Hierdoor wordt de lucht in de luchtballon lichter en stijgt de
ballon op.

- Wist je dat… in een gewone, zwarte vuilniszak ongeveer 50 liter lucht past?
In een gemiddelde luchtballon, die je wel eens ziet vliegen, zit
ongeveer 10.000 liter. In de grootste luchtballon die ooit gemaakt
is, zat 45.308.000 liter lucht!
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Een lancering van een echte raket is spectaculair. Helaas gebeurt dat
maar zelden en kun je er nooit dichtbij staan. Maar... je kunt ook zelf
raketten lanceren! Met onder andere een frisdrankfles en een fietspomp.
13

