
300008-599o 

Examenopgaven VMBO-GL 

2003 
tijdvak 1 

maandag 19 mei 
09.00 - 11.00 uur 

 METAALTECHNIEK CSE GL 
 
 
 
 
 
 

 

Bij dit examen horen een uitwerkblad en een bijlagenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 19 mei
09.00 - 11.00 uur



300008-599o 2 ga naar de volgende pagina 

 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
MONTEREN EN BEKABELEN 
 

1p  1 Er zijn zaagbladen van 16 tot 32 tanden per inch. 
Bij welk materiaal gebruik je een zaag met 32 tanden? 
A aluminium 
B staal 
C koper 
D zink 
 

1p  2 Wat is de functie van een tegenhouder van een hefboomschaar?  
A bepalen van de maximale slag van de hefboom  
B ingesteld houden van de lengte van het te knippen materiaal 
C kantelen voorkomen van het materiaal tijdens het knippen 
D schoonhouden van het mes tijdens het knippen 
 

1p  3 Bij welk materiaal wordt bij het aftekenen afplaktape gebruikt? 
A aluminium 
B koper 
C kunststof 
D messing 
 

1p  4 Een tap is te herkennen aan het aantal ringen op de schacht. 
Hoeveel ringen heeft een eindsnijder? 
A 0 ringen 
B 1 ring 
C 2 ringen 
D 3 ringen 
 

1p  5 Waar wordt de afkorting AC voor gebruikt? 
A gelijkstroom 
B voedingsspanning 
C vreemde spanning 
D wisselstroom 
 

1p  6 De werkzaamheden voor het aansluiten van een stuurrelais gebeurt in een vaste 
volgorde. Hieronder staan de werkzaamheden 1 tot en met 4 in een willekeurige volgorde. 
1 ingangen aansluiten 
2 montage 
3 uitgangen aansluiten 
4 voeding aansluiten 
Wat is de juiste volgorde? 
A 1, 3, 2, 4 
B 2, 1, 3, 4 
C 2, 3, 1, 4 
D 4, 2, 1, 3 
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1p  7 Wat zijn twee kenmerken van VmDS-draad? 
A buigzaam en bestaat uit dunne draden 
B buigzaam en bestaat uit één draad 
C grote diameter en is stug 
D grote treksterkte en is stug 
 

1p  8 Welke twee functies kan een contactor hebben? 
A maakcontact en verbreekcontact 
B maakcontact en wisselcontact 
C sleepcontact en verbreekcontact 
D sleepcontact en wisselcontact 
 

1p  9 Wat zijn twee kenmerken van twisted-pair kabel ten opzichte van coaxiaal kabel en 
glasvezelkabel?  
A Het is gemakkelijk te leggen en te gebruiken voor grote afstanden. 
B Het is gemakkelijk te leggen en te gebruiken voor kleine afstanden. 
C Het is moeilijk te buigen en te gebruiken voor kleine afstanden. 
D Het wordt gebruikt voor grote snelheden en grote afstanden. 
 

1p  10 Wat is een stroomkringschema? 
Een schema dat  
A gemakkelijk leesbaar een overzicht geeft van de installatie. 
B precies de draadloop van de onderlinge verbindingen van de installatie laat zien.  
C precies de stroomloop van de installatie laat zien. 
D zo eenvoudig mogelijk de samenstelling en de werking van de installatie verklaart. 
 
Gebruik voor vraag 11 de tabel in het bijlagenboekje. 
 

1p  11 Welk symbool is hieronder getekend? 
 

 
 
A dubbelwerkende cilinder 
B snelheidsregelventiel 
C tweedrukventiel 
D wisselventiel 
 

1p  12 Op welke stroom wordt een thermische beveiliging ingesteld? 
A de aanloopstroom 
B de nominale stroom 
C de nominale stroom die verhoogd is met een veiligheidsmarge 
D de maximale stroom 
 

1p  13 Wat zijn drie typen glasvezelkabels? 
A flatcable multimode step-index singlemode step-index 
B flatcable multimode step-index twinaxkabel 
C multimode graded-index multimode step-index singlemode step-index 
D multimode graded-index twinaxkabel flatcable 
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1p  14 Onderstaande tabel geeft de punthoek en spiraalhoek van een boor aan. 
 

staal Al-legering kunststoffen te boren 
materiaal onge-

legeerd 
gele-
geerd 

gietijzer CuZn- en 
CuSn-
lege-
ringen 

kort-
spanig 

lang-
spanig 

zacht hard 

punthoek 118° 130° 118° 118° 140° 140° 140° 80° 
spiraalhoek 20° t/m 

30° 
20° t/m 
30° 

18° t/m 
24° 

10° t/m 
30° 

20° t/m 
30° 

30° t/m 
40° 

30° t/m 
40° 

10° t/m 
15° 

 
Hoe groot is de tophoek van de boorpunt voor aluminium, hard kunststof en ongelegeerd 
staal? 
 aluminium  hard kunststof ongelegeerd staal 
A     80º  118º   140º 
B   140º    80º   118º 
C     80º  118º   180º 
D   180º    80º   118º 
 

1p  15 Hieronder is een nonius van een schuifmaat afgebeeld. 
 

 
 
Welke maat staat op de nonius? 
A  4,046 cm 
B  44,6 mm 
C  40,46 mm 
D  4046 m 
 

1p  16 Van welk materiaal is een rijgklem meestal gemaakt? 
A keramiek en de contacten van ijzer 
B keramiek en de contacten van zilver  
C kunststof en de contacten van messing 
D kunststof en de contacten van zilver 
 
 
ELEKTRONICA 
 

1p  17 Waarmee wordt de eenheid van stroomsterkte aangeduid? 
A A 
B Ω 
C V 
D W 
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1p  18 In de onderstaande afbeelding zijn twee weerstanden in serie geschakeld. 

 
 
Welke formule geldt voor de stroom en welke voor de spanning? 
 stroom spanning 
A I1 = I2 U1 = U2 
B I1 = I2 Ut = U1 + U2 
C It = I1 + I2 U1 = U2 
D It = I1 + I2 Ut = U1 + U2 
 

1p  19 Wat betekent onderstaand symbool? 
 
 
 
 
 
A LDR (Light Dependent Resistor) 
B NTC (Negatieve Temperatuurs Coëfficiënt) 
C PTC (Positieve Temperatuurs Coëfficiënt) 
D regelbare weerstand 
 

1p  20 Wat geldt voor de weerstand van een PTC? 
A De weerstandswaarde daalt als de druk stijgt. 
B De weerstandswaarde daalt als de temperatuur stijgt. 
C De weerstandswaarde stijgt als de druk stijgt. 
D De weerstandswaarde stijgt als de temperatuur stijgt. 
 

1p  21 In welk geval heeft de spoel de grootste weerstand? 
A Als de draad van de spoel dun is. 
B Als de draad van de spoel dik is. 
C Als er gelijkspanning wordt gebruikt in plaats van wisselspanning. 
D Als er minder wikkelingen op de spoel zitten. 
 

1p  22 Welke materialen worden vaak als halfgeleiders in een diode gebruikt? 
A germanium en magnesium 
B germanium en silicium 
C natrium en magnesium 
D natrium en silicium 
 

U1 U2
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1p  23 Wat is een LED voor een component? 
A een condensator 
B een diode 
C een spoel 
D een transistor 
 

1p  24 Welke poort geeft onderstaande afbeelding weer? 

 
A EN-poort (and-poort) 
B niet-OF-poort (nor-poort) 
C niet-poort (nand-poort) 
D OF-poort (or-poort) 
 
 
AUTOMATISEREN 
 

1p  25 Wat zijn twee voordelen van een relais? 
 De aanspreekstroom is  De kabel naar het bedieningstoestel is 
A groot.    dik. 
B groot.    dun. 
C klein.    dik. 
D klein.    dun. 
 

1p  26 De contacten van een relais zijn gemaakt van fosforbrons en voorzien van een laagje 
zilver of goud. 
Welk voordeel heeft een laagje goud in dit geval boven een laagje zilver? 
A bestand tegen hoge temperaturen  
B bestand tegen zuren 
C brandt niet snel in 
D oxideert niet 
 

1p  27 Aan welke kleur en symbool wordt een uitdrukker herkend? 
 kleur  symbool 
A groen 0 
B groen 1 
C rood 0 
D rood 1 
 

1p  28 Wat is het nadeel van een reedcontact ten opzichte van een optische sensor? 
A Ze hebben bij gebruik last van contactdender.  
B Ze hebben een korte levensduur. 
C Ze hebben een lage schakelsnelheid. 
D Ze mogen niet te dicht bij elkaar geplaatst worden. 
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1p  29 In een opslagsilo moet een niveauschakelaar worden geplaatst. 
Welke schakelaar wordt gebruikt? 
A een capacitieve naderingsschakelaar 
B een eindschakelaar met hefboom. 
C een inductieve naderingsschakelaar 
D een infrarode naderingsschakelaar 
 

1p  30 Bij het meten van een weerstand met een digitale meter is er een bepaalde werkvolgorde. 
Hieronder bij 1 tot en met 5 staat een willekeurige volgorde: 
1 Als het display 1 of 0 is, kies een hoger meetbereik; 
2 Als de eerste twee cijfers op het display 0 zijn, kies een lager meetbereik; 
3 Kies het meetbereik; 
4 Lees het display af; 
5 Sluit de weerstand aan op de klem van de meter. 
Wat is de juiste werkvolgorde? 
A 1, 2, 5, 3, 4 
B 2, 1, 5, 3, 4 
C 3, 1, 2, 5, 4 
D 3, 5, 4, 2, 1 
 

1p  31 In welke van onderstaande afbeeldingen is een ruststroomschakeling getekend? 
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1p  32 Welk symbool staat voor een naderingsschakelaar "bediend door een rol"? 
 

 
 
 

1p  33 Onderstaand schema is van een Flip-Flop. Daarin heeft alleen Q2 de waarde 1, alle 
andere in- en uitgangen hebben de waarde 0. 
 

 
 
Welke situatie ontstaat er als we S de waarde 1 geven? 
 Q1   Q2 
A 0  0 
B 0  1 
C 1  0 
D 1  1 
 

1p  34 Bij een logaritmische weerstand neemt bij 1 stap de weerstand 20 ohm toe. 
Hoeveel zal de weerstand bij de volgende stap toenemen? 
A     10 ohm 
B     20 ohm 
C     40 ohm 
D   200 ohm 
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TEKENINGLEZEN 
 

1p  35 Kijk bij onderstaande afbeelding in de richting van de pijl. 
 

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

1p  36 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 37 tot en met 45 het bijlagenboekje, tekening 1 tot en met 3. 
 

1p  37 Hoe groot is maat a? 
A 57 
B 62 
C 67 
D 76 
 

1p  38 Hoe groot is maat b? 
A   9 
B 10 
C 11 
D 12 
 

1p  39 Hoe groot is maat c? 
A  71 
B  96,5 
C     100,5 
D  122,5 
 

1p  40 Hoe groot is maat d? 
A   28 
B   34 
C   42,5 
D   51,5 
 

1p  41 Hoe groot is maat e? 
A 0,5 
B 1,0 
C 1,5 
D 2,0 
 

1p  42 Hoe groot is maat f? 
A   4  
B   6 
C   8 
D 10 
 

1p  43 Hoe groot is maat g? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p  44 In de tekening van de buigvork staat een vorm- en plaatstolerantie. 
Wat betekent dit? 
A cilindriciteitstolerantie 0,1 
B evenwijdigheidstolerantie 0,1 
C haaksheidtolerantie 0,1 
D vlakheidstolerantie 0,1 
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1p  45 Wat is de grootste en wat is de kleinste speling tussen de buigrol en de buigvork? 
A 0,1 en 0,3 
B 0,2 en 0,1 
C 0,3 en 0,1 
D 0,3 en 0,2 
 
 
MONTEREN EN BEKABELEN 
 
Voor de vragen 46 tot en met 48 is onderstaand schema van toepassing. 
 

 
 

1p  46  Hoe heet de schakelaar S1? 
 

1p  47  Waarom is dit een schakeling met overneemcontact? 
 

1p  48  Wat is de functie van schakelaar S2? 
 
Gebruik voor de vragen 49 tot en met 51 het schema in onderstaand figuur. 
 

 
 

1p  49  Welke cilinder wordt in het schema gebruikt? 
 

1p  50  Wanneer zal de zuigerstang uitgaan? 
 

1p  51  Noem een voorbeeld waar dit schema in de praktijk wordt toegepast. 
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AUTOMATISEREN 
 

Hieronder is een halfautomatische booreenheid afgebeeld. Het bijbehorende 
pneumatisch schema is daarna afgebeeld. De aanzet wordt uitgevoerd door een 
luchtcilinder. Het werkstuk wordt geklemd door een luchtcilinder. 

 
De vragen 52 tot en met 56 gaan over deze automatische boorinstallatie. 
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1p  52  Geef de naam van het startventiel. 

 
1p  53  Wat is de eindschakelaar in dit schema? 

 
1p  54  Waarom noemen we dit een gesloten systeem? 

 
2p  55  Teken op het uitwerkblad de ontbrekende 4/2 ventielen in het schema. 

 
3p  56 Voordat de lucht in de ventielen van het schema komt, wordt de lucht eerst 

geconditioneerd in een conditioneereenheid. 
 Uit welke drie onderdelen bestaat de conditioneereenheid? 
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ELEKTRONICA 
 

1p  57 Beschrijf aan de hand van de onderstaande afbeelding het laden van een condensator. 

 
 

1p  58  Teken het symbool van een diode. 
 

1p  59  Geef op het uitwerkblad de waarheidstabel van onderstaande schakeling. 
 

 
 

1p  60  Teken op het uitwerkblad een sinusvormige wisselspanning in een grafiek. 
 

einde 300008-599o* 


