Lesbrief

Buizenbaan

Een glijbaan is een speeltoestel dat je vaak terugvindt in speeltuinen. Het idee is vrij simpel.
Met een ladder of trap klimt een persoon een aantal meters omhoog, om vervolgens via
buizen of een breed, glad W-profiel naar beneden te glijden al dan niet met een “matje”. Dit
matje of het water in een glijbaan in het zwembad wordt gebruikt als smeermiddel. Zonder
dit smeermiddel zou je niet zo snel vooruitkomen! Smeermiddelen worden ook vaak gebruikt
in de techniek, bijvoorbeeld bij pompen. Deze smeermiddelen zijn dan vaak oliën of vetten.
Zonder deze smeermiddelen zou de pomp al snel verbranden.

Doelgroep
Groep 3.

Kerndoel
25, 42, 44, 45.

Domein
Hoofdstuk 1 en 2 van de domeinen uit de natuurwetenschap.

Lesdoel

Een buizentransport systeem.

De leerlingen maken een model voor een overdekte glijbaan van buizen.

Samenvatting lesinhoud
De leerlingen kunnen een buizenbaan maken van karton. De benodigde materialen en maten zijn aangegeven op het werkblad.

Bij Tata Steel worden deze buizen gebruikt om gas, stoom en vloeistoffen te transporteren.
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Buizenbaan

Lesbrief
(VERVOLG)

Meer informatie
• Wist je dat ……………
- Een buis een lang hol voorwerp is?
- Buizen worden gebruikt voor het vervoeren van allerlei vloeistoffen of gas?
- Er bij Tata Steel een buis voor gas bestaat die zo groot is dat er wel een auto doorheen kan rijden?
- Er bij Linnaeushof ook een buizenbaan is?
- Buizen gemaakt kunnen worden van verschillende soorten metaal en kunststof?
- Aluminium en staal metaalsoorten zijn?
- Je een buizenbaan van toiletrollen ook kunt gebruiken als speelgoed voor in de kooi van je hamster?
- Een waterleiding een leiding is, waardoor water wordt getransporteerd van A naar B?
- Jouw plas en drolletje via een buizenbaan worden afgevoerd?
- Een overdekte glijbaan gemaakt is van korte stukken buis die aan elkaar zijn bevestigd?
- Er bij Duinrell een glijbaan is van 110 meter lang?
- Je dan wel 20 km/uur gaat?
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