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 METAALTECHNIEK CSE BB 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Bij dit examen hoort een bijlagenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCTIE 
 

1p  1 Welke van onderstaande vaste verbindingen is meestal een lasverbinding? 

 

 A B C D 
 

1p  2 Hieronder is een vingerzetbank afgebeeld. 
 

 
 

Wat kan op een vingerzetbank worden gebogen? 
A bakjes van dun plaatmateriaal 
B dik plaatmateriaal 
C profielstaal 
D rechthoekig buismateriaal 
 

1p  3 Waarvoor is een zweihaak bedoeld? 
Het overnemen of aftekenen van 
A bestaande hoeken. 
B hoeken van 60° of 90°. 
C hoeken van 120° of 135°. 
D stompe hoeken. 
 

1p  4 Een gelaste stalen ronde buis moet worden gebogen. 
Waar moet de lasnaad zitten bij het buigen? 
A in de binnenbocht 
B in de buitenbocht 
C op de neutrale lijn 
D op een willekeurige plek 
 

A 
B 
C 
D
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1p  5 Zaagbladen kunnen grof-, middel- of fijngetand zijn. 
Waarvoor wordt een grofgetande zaag gebruikt? 
A voor hard en dun materiaal 
B voor hard en dik materiaal 
C voor zacht en dik materiaal 
D voor zacht en dun materiaal 
 

1p  6 Om een roestvast stalen plaat te buigen wordt deze afgetekend. 
Waarmee wordt deze plaat afgetekend? 
A een potlood 
B een stalen kraspen 
C krijt 
D verf 
 

1p  7 In welk geval is staal taai? 
A Als de boor snel bot is. 
B Als het goed te harden is. 
C Als het goed te lassen is. 
D Als het te buigen is zonder dat het breekt. 
 

1p  8 Waartegen geeft de afsmeltende elektrodebekleding bescherming? 
A inwerking van lucht op het smeltbad 
B straling door de afsmeltende elektrodebekleding 
C te hoge stroomspanning van de transformator 
D te snelle stolling van de elektrode 
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DRAAIEN 
 

1p  9 Op de draaimachine hieronder moet van een product de diameter kleiner worden. 

 
 
Welke slede zorgt voor de diameterverkleining? 
A de beitelslede 
B de bovenslede 
C de dwarsslede 
D de langsslede 
 

1p  10 Raadpleeg het Bijlagenboekje, tabel 1. 
Welk pictogramnummer is het symbool voor: voeding per minuut? 
A 14 
B 17 
C 20 
D 23 
 

1p  11 Onderstaand werkstuk wordt uitgedraaid. 

 
Welke opspanmethode moet je gebruiken? 
A onafhankelijke vierklauw 
B spantang 
C tussen de centers 
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1p  12 In de afbeelding hieronder is een as in de vierklauw ingespannen. 

 
De astap moet 3 mm excentrisch van de as zitten. 
Wat moet de totale uitslag van de meetklok zijn bij één omwenteling? 
A 0 mm 
B 1,5 mm 
C 3 mm 
D 6 mm 
 

1p  13 Het materiaal van het hieronder afgebeelde asje is messing (kortspanig). 

 
 
Raadpleeg het Bijlagenboekje, tabel 2. 
Hoe groot is de spaanhoek en de vrijloop van de rechtse mesbeitel? 
  Spaanhoek  Vrijloophoek 
A        7°         7° 
B      11°         0° 
C        0°         7° 
D        7°         0° 
 
 
BANKWERKEN 
 

1p  14 In de metaaltechniek worden sommige maten aangegeven in inch (Engelse duim). 
Hoe groot is 1 inch? 
A         0,254 mm 
B         2,54   mm 
C       25,4     mm 
D     254        mm 
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1p  15 De maat in onderstaande afbeelding geeft de vijllengte aan. 

 
 
In welke eenheid wordt deze lengte opgegeven? 
A centimeters 
B inches 
C micrometers 
D millimeters 
 

1p  16 In de plaat hieronder zitten verzonken gaten. 
 

 
 
 
 

Met welke boor zijn die gaten geboord? 
A een boor met kop 
B een conische verzinkboor 
C een platbodemboor 
D een platverzinkboor 
 

1p  17 Raadpleeg het Bijlagenboekje, tabel 3. 
In een blokje staal moet schroefdraad M10 getapt worden. 
Hoe groot moeten we het gat boren? 
A   Ø8,2  mm  
B   Ø8,5  mm  
C   Ø9,8  mm  
D Ø10,0  mm 
 

1p  18 Wat is de volledige naam van de kunststof PVC? 
A polyamide 
B polyetheen 
C polypropeen 
D polyvinylchloride 
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MONTEREN EN STELLEN 
 

1p  19 Raadpleeg het Bijlagenboekje, tabel 4. 
Waarvoor staat onderstaand symbool? 

 
 
A centrifugaalpomp 
B compressor 
C koelpomp 
D warmtepomp 
 

1p  20 Hieronder is een lager afgebeeld. 

 
Wat is de naam van dit type lager? 
A bollager 
B éénrijig groefkogellager 
C hoekcontactlager 
D kogeltaatslager 
 

1p  21 Wat is de naam van de hieronder afgebeelde koppeling? 

 
A aanloopkoppeling 
B conaxkoppeling 
C flexibele koppeling 
D starre koppeling 
 

bladveer 
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1p  22 Twee samenwerkende tandwielen worden gemonteerd. 
Wat is de belangrijkste maat bij montage? 
A de hartafstand 
B de steekcirkel van het grote wiel 
C de steekcirkel van het kleine wiel 
D de tandsteek 
 

1p  23 Wat is de naam van de hieronder afgebeelde riem? 

 
A vlakke riem  
B U-profielriem 
C tandriem 
D tandwielriem 
 

1p  24 Wat is de naam van het onderstaand ventiel? 
 

 
 
 
 
 
 
 

A EN-ventiel 
B OF-ventiel 
C 3/2-ventiel 
D 2/3-ventiel 
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TEKENINGLEZEN 
 

1p  25 Kijk bij de onderstaande afbeelding in de pijlrichting. 
 

 
 
Wat is het juiste aanzicht? 
A aanzicht 1 
B aanzicht 2 
C aanzicht 3 
D aanzicht 4 
 

1p  26 Welk cijfer geeft in de onderstaande afbeelding de juiste uitslag weer? 
 

 
 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
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Raadpleeg bij de vragen 27 tot en met 37 het Bijlagenboekje, tekeningen 1 tot en met 3. 
 

1p  27 Hoe groot is maat a? 
A 142 
B 145 
C 150 
D 155 
 

1p  28 Hoe groot is maat b? 
A 4 
B 5 
C 8 
D onbekend 
 

1p  29 Hoe groot is maat c? 
A 80 
B 85 
C 90 
D 95 
 

1p  30 Hoe groot is maat d? 
A 20 
B 45 
C 50 
D 65 
 

1p  31 Hoe groot is maat e? 
A   70 
B 100 
C 115 
D 120 
 

1p  32 Hoe groot is maat f? 
A   70 
B   72 
C 100 
D 115 
 

1p  33 Hoe groot is maat g? 
A 18 
B 20 
C 28 
D 40 
 

1p  34 Hoe worden de lagers vastgezet in het hoekblok? 
A krimpen 
B lijmen 
C persen 
D schroef 
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1p  35 Wat zijn de hoofdafmetingen van stuknummer 1? 
A Ø 68-65 
B Ø 68-96 
C Ø 80-65 
D Ø 80-96 
 

1p  36 Waarvoor dient het draadgat M6 in stuknummer 7? 
A voor het controleren van de lagerspeling 
B voor het monteren van een smeernippel 
C voor het schoonmaken van het lager 
D voor het vastklemmen van de lagers 
 

1p  37 Hoe groot is het tolerantieveld van het gat in het glijlager? 
A    0,1 
B    0,2 
C    0,3 
D ± 0,1 
 
 
CONSTRUCTIE 
 

2p  38 Bij het plasmasnijden moeten we zorgen voor voldoende veiligheid. 
 Schrijf twee maatregelen op die zorgen voor een veilige werkplek. 

 
Maatregel 1: ....................................................................................................................... 
 
Maatregel 2: ....................................................................................................................... 
 
 

1p  39 De aansluitingen van een acetyleen-installatie moeten gecontroleerd worden op 
lekkage. 

 Op welke manier worden deze aansluitingen gecontroleerd? 
 
.......................................................................................................................................... 
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DRAAIEN 
 

1p  40 Bij het draaien van staal ontstaan bewerkingsgroeven. 
Deze bewerkingsgroeven geven het werkstuk een bepaalde ruwheid. 

 Wat kun je doen om een gladder oppervlak te verkrijgen? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  41 Bij welke bewerking op de draaimachine wordt een losse kop gebruikt? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
BANKWERKEN 
 

1p  42 Hieronder zijn een conische handruimer en een conische machineruimer afgebeeld. 

 
 handruimer machineruimer 
 

 Noem één verschil. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

2p  43 Vergelijk twee soorten schuifmaten: analoge en digitale.  
 Wat zijn twee voordelen van een digitale schuifmaat? 

 
Voordeel 1: ........................................................................................................................ 
 
Voordeel 2: ........................................................................................................................ 
 
 
MONTEREN EN STELLEN 
 

1p  44 De onderstaande afbeelding geeft een V-riemschijf in doorsnede weer. 

 
 Teken of schets hierin de doorsnede van de V-riem. 

Laat zien dat de V-riem correct in de V-groef is gemonteerd. 
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1p  45 Hieronder wordt een kogellager op een as geperst. 
 

 
 
 Tegen welke ring moet de montagebus drukken? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
 

einde 


