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Een baan in de ruimte!
Hier wil ik jullie een beetje met feiten vervelen. Het NASA shuttle-programma begon in de jaren 60. Er werden
in totaal vijf operationele shuttles gebouwd. Sinds de inzet in 1981 werden 2 stuks vernietigd, een bij de start,
en een bij de landing. In de 134 dagen waarin ze allemaal werden ingezet legden ze ongeveer 864 miljoen kilometer af. Dat zou net voldoende zijn geweest voor enkele reis (zonder retourticket) naar Jupiter. De gemiddelde
snelheid voor alle shuttlevluchten was ongeveer 53731 km/uur. Hoe dat zo? We zijn nog bezig met het oplossen
van het raadsel. Maar misschien heeft je natuurkundeleraar een verklaring.

Naam:
Inhoud:
2 styrodur
1 kartonnen buis
1 triplex
1 triplex
1 latje
1 transmissiemotor
4 wielen PVC
1 batterijhouder
1 zwart knutselpapier
1 kabel geïsoleerd
blad met patronen karton

2 stroken met gaten
1 strook met gaten
2 stroken met gaten
1 LED met reﬂector
2 schroeven
1 PVC slang
Inhoud

Groep / klas:

60 x 60 x 40 mm
195 / Ø 50 mm
225 x 195 x 4 mm
225 x 45 x 6 mm
200 x 20 x 0,5 mm

Delen:
F
A, B
C, D, E, L
G, K
H, J
S

Ø 35 mm
125 / 70 mm
500 mm
A4
70 mm
50 mm
30 mm
M4 x 25
50 x 4 x 1,5 mm

X
R

P, O
M
N
T
Z

Gereedschap:
potlood, liniaal
schuurpapier, hamer, schaar
schroevendraaier, priem
transparant plakband
boortjes Ø 3 - 4 mm
watervaste lijm, alleslijm
ﬁguurzaag, toffelzaag
boormachine of handboor
acrylverf, transparante lak
penseel

Q
2 moeren
6 schroeven
1 schuifschakelaar
1 schroef
2 moeren
1 siliconenslang

M4
2,9 x 6,5
V
M3 x 30
M3
30 / 1 x 1 mm

Y

Handleiding
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De bouwinstructies:
1. Explosietekening:
E

Verschaf jezelf een overzicht.
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P
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2. De romp buis (A):





Middellijn voor klep (B)

Plaats de buis (A) op de sjabloon en transporteer de markeringen voor de uitsparing van de motoreenheid en de middellijn voor
de klep (B).

Verleng de markeringen met een potlood en een grote GEOdriehoek naar boven.
->Op de rechte hoeken letten!

Teken de boog voor de uitsparing van de motoreenheid met be-

A
Sjabloon voor het
overnemen van de
markeringen
schaal 1:1

hulp van een vel papier op.

Knip de sjabloon voor de klep (B) met de schaar uit. Plaats de

sjabloon exact op de middenlijn op buis (A) en trek de omtrek na.

Handleiding

Uitsparing voor de motoreenheid
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middenlijn

Zaag de klep (B) volgens afbeelding met de pukzaag uit.

B

Zaag de uitsparing voor de motoreenheid met de pukzaag uit.





A



• Werk de gezaagde randen met ﬁjn schuurpapier na.
-> Klep (B) goed bewaren!

A

3. De neus van de raket (F):

Plak de twee styrodurdelen met lijm aan elkaar.
-> Laat de lijm goed drogen!



Teken de omtrek van de buis (A) midden op deel (F).

F

2 - 3 mm rand
laten staan

F



F

F

F

Werk de neus (F) volgens afbeelding uit.

-> Zaag eerst de grotere delen af (pukzaag, toffelzaag)!
-> Werk de neus met schuurpapier na.

A

• Lijm de neus (F) op buis (A).
-> Laat de lijm goed drogen!
• Schuur de randen van neus (F) met deel (A) mee.
-> Gebruik hiervoor ﬁjn schuurpapier!
Handleiding

aaneen lijmen



F
A

schuurrichting!
-> niet in de lengte schuren!

Handleiding
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4. Het draagvlak (C en D), het horizontale staartvlak en deel (L):

E

• Knip de sjablonen van de onderdelen (C, D, E en L) grof met de
schaar uit en plak ze met transparant plakband op het triplex.

prikpunt

• Steek het prikpunt in deel (C) met een priem voor.
• Boor in de uitsparing in deel (L), een gat voor het insteken van het
ﬁguurzaagje.

L

• Zaag de onderdelen uit en werk de gezaagde randen met schuurpapier na.
• Lijm de romp (A) op deel (C).
-> Zorg ervoor dat de middenlijn van
deel (A) boven in het midden is.

D

F
A
D

D

C
5. De motoreenheid:

prikpunt

K
prikpunt

• Teken de delen (G + K) om het triplex 225 x 45 x 6mm.
• Prik de prikpunten met een priem voor.
• Zaag de onderdelen (G en K) volgens afbeelding af en werk de gezaagde randen met schuurpapier na.
H

J

J

• Zaag de onderdelen (H en J) volgens de afbeelding af en werk de
gezaagde randen na.

Handleiding

D

Middenlijn is gecentreerd boven

E

• Lijm deel (E) op de middenlijn van deel
(A) zodat het verticaal omhoog wijst.

H

Gat voor het
insteken van het
ﬁguurzaagje

Wijst horizontaal
naar boven

• Lijm de onderdelen (D) op.

G

C

N° 200.174

Handleiding

• Lijm de onderdelen (G, K, H en J) volgens de
afbeelding aan elkaar.

H

J
3

G

H

K

J

afgeschuinde
randen

afgeschuinde
randen

• Schuur de latjes (H en J) boven schuin (afgeschuinde kant), zodat de motoreenheid in
de buis (A) kan worden geplaatst.

6. De transmissiemotor:
• Kort de as van de motor aan beide zijden 15 mm in.

S

• Span daarvoor steeds één uiteinde van de as in de bankschroef in, zaag
het met de ijzerzaag af en ontbraam de gezaagde randen met een vijl.

transmissiemotor

• Verwijder de hendel met een tang uit de behuizing en haal het vrijgekomen tandwiel uit de behuizing.
-> Deze onderdelen worden in dit bouwpakket niet gebruikt en moeten
om redenen van ruimte worden verwijderd.

J

• Schroef de transmissiemotor met 4 schroeven
2,9 x6,5mm op deel (K).

K

• Steek de 2 PVC – wielen op de as van de motor.
S

H

G

H
2,9x6,5mm
2,9x6,5mm

PVC wiel

Handleiding
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7. Het LED-lampje (T) met de zwenkarm:

M

• Teken de te buigen randen met een Fineliner (marker) op de
delen (M en O) op.

te buigen randen

2x N

• Buig de delen (M en O) volgens de afbeelding.
O

• Snij van de meegeleverde PVC - slang 2 delen (Z) af.
te buigen randen
PVC slang 4x1,5mm

Z

Z

rest

O
moer M4

• Schroef de onderdelen (M) op deel (G).

N

Z

N

• Schroef de zwenkarm (M, N, O en Z) volgens afbeelding in
elkaar.

Z

M4

M

2,9x6,5

• Knip 2 stukken (Y) van siliconen slang af en lijm ze als isolatie aan de voeten van de LED-lamp (T).
siliconenslang 1x1mm

J

G

H

M4x25

2xY

• Knip van de meegeleverde kabel een stuk van 200 en van 100
mm af.
-> De rest goed bewaren, deze heb je nog nodig!

LED

T

Y
+

• Soldeer de 200 mm kabel op de + pluspool (langere pootje)
van het LED lampje (T).

T

Y
-

kabel
200mm

YY
kabel
100mm

• Soldeer de 100 mm kabel op de – minpool (kortere pootje)
van het LED lampje (T).
• Steek het LED - lampje (T) in deel (O) en plak het vast.

E

8. Deel (L) en schakelaar (V):
• Lijm schakelaar (V) in de uitsparing van een
deel (L).

• Schuif de motoreenheid volledig in de buis (A).
• Lijm deel (L) met alleslijm (UHU kracht) op
de transmissiemotor (S) vast.
-> Geen lijm op de buis (A) aanbrengen!
Handleiding

M4x25

A
V

L
S

D
C

O

N° 200.174

Handleiding

9. De elektrische aansluitwerkzaamheden:

Schakelschema
LED

kabel  200m

T

m

• Plaats de batterijhouder (X) tussen de
V
schakelaar
latjes (H).

+

• Soldeer de + pluskabel (rode draad) van
de batterijhouder (X) aan een van de
middelste poten van de schakelaar (V).
-> Kabel op de juiste lengte inkorten!

kabel 
50mm

rode
kabel

transmissiemotor

• Knip kabel  en  van de rest van de
meegeleverde kabel af.

-

kabel 
100mm

zwarte
kabel

S

kabel  100mm

• Verbind met kabel  de schakelaar (V)
met een pool van de transmissiemotor (S).
• Soldeer kabel  aan de andere pool van
de transmissiemotor (S).

+

X

batterijhouder

• Soldeer kabel  aan een van de buitenste poten van de schakelaar (V).





S

V



X

T


• Verbind de – minkabel van de batterijhouder (X) (zwarte kabel) met kabel en kabel .
-> Plaats de batterijen en laat hem proefdraaien.
-> Als de transmissiemotor achteruit loopt, wissel dan de kabelaansluitingen om.
10. Beschilderen en vormgeven:
Beschilder je shuttle met mooie kleuren en patronen naar eigen keuze.
-> Oplosmiddel houdende verf is schadelijk voor de styrodurpunt (F)!!!
11. De voorwielen:

P
S

te buigen randen

• Teken de te buigen randen met een Fineliner op deel (P).

K

moeren
M3

P
2,9x6,5

M3x30

C

• Buig deel (P) volgens de afbeelding en
schroef hem op deel (C).
• Monteer de twee wielen volgens afbeelding
en zet de twee moeren M3 tegen elkaar
vast.
Handleiding
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F

-

E

Handleiding

N° 200.174

12. Het toegangsluik (B en Q):


• Knip deel (Q) van het patroonblad uit.

Q

Lijm deel (Q) volgens de afbeelding op deel (B).

reserve

B
reserve


Q

E
Q

Plaats het toegangsluik (B, Q) op de buis (A) en lijm een van

de onderste punten vast.
-> De lijm goed laten drogen!
-> Trek bij de eerste keer dat je het toegangsluik open maakt de
motoreenheid uit de buis (A) en druk het luik van binnenuit open!

F

A



D
C

alleen hier
op de neus
vastplakken

13. De motoren (R) en de resterende decoratieve onderdelen:
• Teken met een passer 2 cirkels met een diameter van 50 mm
op het zwarte papier (zie patroon op tekening 2).



R

• Knip uit het gekleurde papier de delen (R) uit.
• Rol ze volgens de afbeelding samen en lijm ze tot een kegel

.

R

zwart knutselpapier

R

E
Q

• Knip de punten af en plak ze op deel (L).
• Knip de resterende decoratieve onderdelen uit en plak ze op
de shuttle.
-> De 2 decoratieve delen op de neus (F) bij het lijmen met
spelden ﬁxeren.

Vul als laatste je Aduis herinneringssticker in
en plak deze op je werkstuk.

Veel plezier en succes !
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