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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCTIEWERKEN 
 

1p  1 Er moet een werkstuk van plaatstaal gebogen worden. 
Waarom gaan wij eerst proefbuigen? 
A om beschadigingen te voorkomen 
B om de terugveerhoek te kunnen bepalen 
C om scheuren te voorkomen 
D om te zien of het buigen snel gaat 
 

1p  2 Zie de onderstaande afbeelding van de vlam bij autogeenlassen. 
 

 
 
Wat is de naam deze vlam? 
A carburerende vlam 
B neutrale vlam 
C oxiderende vlam 
D snijvlam 
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1p  3 Zie de onderstaande afbeelding van een hoekbuigapparaat. 
In het klemblok is het gat excentrisch (uit het midden) geplaatst. 
 

 
 
Waarom is dit gedaan? 
A om verschillende diktes van het materiaal te kunnen klemmen 
B om verschillende profielen te kunnen klemmen 
C om verschillende soorten materiaal te kunnen klemmen 
D om verschillende vormen van materiaal te kunnen klemmen 
 

1p  4 Bij welk percentage koolstof is staal goed hardbaar? 
A minder dan 0,1% 
B 0,1% tot 0,3% 
C 0,3% of meer 
D 4,5% of meer 
 

1p  5 Wat voor soort bewerking is plasmasnijden? 
A autogeen snijden 
B thermisch snijden 
C verspanende bewerking 
D vervormende bewerking 
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1p  6 Aan het onderstaande werkstuk moet nog een opstaande rand worden gebogen. 
 

 
 
Waarmee wordt dit gedaan? 
A met een liniaalzetbank 
B met een platenklem 
C met een profielbuigmachine 
D met een vingerzetbank 
 

1p  7 De onderstaande stalen onderdelen moeten met elkaar worden verbonden. 
 

 
 
Wat is daarvoor de beste manier? 
A blindklinken  
B gatlassen 
C lijmen 
D solderen 
 



400012-1-690o 5 ga naar de volgende pagina 

1p  8 Drie stalen draadpijpen moeten op één punt aan elkaar worden gekoppeld. 
Waarmee worden ze aan elkaar gekoppeld? 
A een dubbele bocht 
B een kniestuk 
C een sok 
D een T-stuk 
 
 
DRAAIEN 
 

1p  9 Hardmetalen snijmaterialen kunnen we indelen in hoofdgroepen. 
Welke zijn dat? 
A Fe, Co en HSS 
B hardmetaal en snelstaal 
C P, M en K 
D S, W en V 
 

1p  10 Je moet de onderstaande drieklauw op de spilneus monteren.  
 

 
 
Waarom moeten de spilneus en de klauwplaat goed schoongemaakt zijn? 
A om beschadiging en slingering van de drieklauw te voorkomen 
B om beschadiging en slingering van de spilneus te voorkomen 
C om de klauwplaat goed vast te kunnen zetten 
D om te voorkomen dat het werkstuk gaat slingeren 
 

1p  11 De onderstaande as is ingespannen op de draaimachine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is voorafgaand aan het schroefdraadtappen de juiste voorbewerkingsvolgorde? 
A centerboren, voorboren, boren, eindmeting boorgat, verzinken 
B centerboren, voorboren, maatboren blind, verzinken 
C vlakdraaien kopvlak, boren op de juiste maat, eindmeting boorgat 
D vlakdraaien kopvlak, centerboren, maatboren, verzinken 
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1p  12 Op de onderstaande tekening staat een diameter aangegeven van 36 ± 0,02. 
 

  
 
Met welk gereedschap wordt de maat van dit werkstuk gemeten? 
A met een bekkaliber 
B met een meetklok 
C met een schroefmaat 
D met een schuifmaat 
 

1p  13 In onderstaande afbeelding staat de losse kop niet op de centerlijn. 
Er wordt tussen de centers gedraaid. 
 

 
 
Welke vorm zal het werkstuk krijgen? 
A bol 
B conisch 
C hol 
D ovaal 
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1p  14 Een werkstuk slingert in de drieklauw. 
Waarmee wordt deze slingering gemeten? 
A met een meetklok 
B met een penkaliber 
C met een schroefmaat 
D met een schuifmaat 
 
 
BANKWERKEN 
 

1p  15 Een spanplaat wordt vaak gemaakt van aluminium of koper. 
Wat is de reden van deze materiaalkeuze? 
A Het is gemakkelijk te bewerken. 
B Het is niet magnetisch. 
C Het is taai. 
D Het is zacht. 
 

1p  16 De plaats van een te boren gat is afgetekend en met een centerputje gemerkt. Op die 
plaats moet je aanboren, voordat je het gat boort.  
Welke boor kun je het beste gebruiken? 
A centerboor 
B kleine spiraalboor 
C plaatboor 
D trapboor 
 

1p  17 In dunne staalplaat wordt langs gebogen lijnen geknipt. 
Welke  handschaar kan het beste worden gebruikt? 
 
   A        B 

 
 
 
   C        D 
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1p  18 In onderstaande afbeelding wordt gebruik gemaakt van twee conussen: 
− MC 1 voor de conische schacht van de boor; 
− MC 3 voor de binnenconus van de boorspil. 
 

 

 
Met welke verminderingsbus wordt de boor in de boorspil bevestigd? 
A MC 1-2 
B MC 1-3 
C MC 2-3 
D MC 3-4 
 

1p  19 In het werkstuk moeten de gaten 1, 2, 3 en 4 worden geboord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is de beste volgorde bij het boren? 
A 1 – 2 – 4 – 3 
B 1 – 3 – 4 – 2 
C 1 – 4 – 2 – 3 
D 2 – 3 – 1 – 4 
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MONTEREN EN STELLEN 
 

1p  20 Met onderstaande klembus kan een lager op een as worden gemonteerd. 
 

 
 
Op welke plaats wordt deze klembus meestal gemonteerd? 
A aan het begin van de as 
B in het midden van de as 
C op een willekeurige plaats van de as 
D tegen een verdikking van de as 
 

1p  21 Welke moer wordt met onderstaande sleutel aangedraaid? 
 

 
 
A contramoer 
B dopmoer 
C kroonmoer 
D ringmoer 
 
 

1p  22 Wat is de naam van onderstaand ventiel? 
 

 
 
A 3/2 ventiel, elektrisch bediend veerretour 
B 3/2 ventiel, knopbediend veerretour 
C 3/2 ventiel, luchtbediend veerretour 
D 3/2 ventiel, mechanisch bediend veerretour 
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1p  23 Er zit speling tussen de inlegspie en de spiegleuf in de naaf. 
Waarmee moet de speling worden gemeten? 
A met een meetklok 
B met een micrometer 
C met een schuifmaat 
D met voelermaten 
 
 
De afbeelding hieronder hoort bij de vragen 24 en 25. 
 

 
  Z1= 36 Z2= 12 

 
1p  24 Waar zit het trekkende part van de ketting? 

A aan de bovenkant 
B aan de onderkant 
C op het grote kettingwiel 
D op het kleine kettingwiel 
 

1p  25 Bij de kettingwielen is Z1= 36 tanden en Z2= 12 tanden. 
Het grote kettingwiel maakt één omwenteling. 
Hoeveel omwentelingen maakt het kleine kettingwiel? 
A  1/3 omw 
B  3 omw 
C  108 omw 
D  432 omw 
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TEKENINGLEZEN 
 

1p  26 Kijk bij onderstaande afbeelding in de pijlrichting 

 
Wat is het juiste aanzicht? 
A aanzicht 1 
B aanzicht 2 
C aanzicht 3 
D aanzicht 4 
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1p  27 Welke uitslag in onderstaande afbeelding is juist? 
Houd rekening met de fabricage. 
 

 
A uitslag 1 
B uitslag 2 
C uitslag 3 
D uitslag 4 
 
 
Bij de vragen 28 tot en met 37 heb je de tekeningen van de boormal in de bijlage nodig. 
 

1p  28 Hoe groot is maat A? 
A  88 
B  117 
C  122 
D  127 
 

1p  29 Hoe groot is maat B? 
A 40 
B 42 
C 45 
D 47  
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1p  30 Hoe groot is maat C? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 5 
 

1p  31 Hoe groot is maat D? 
A 20 
B 25 
C 35 
D 51 
 

1p  32 Hoe groot is maat E? 
A 13 
B 15 
C 17 
D 19 
 

1p  33 Hoe groot is maat F? 
A 35 
B 37 
C 42 
D 54 
 

1p  34 Hoe groot is maat G? 
A  95 
B  130 
C  162 
D  190 
 

1p  35 Wat is de maximale en wat is de minimale speling tussen de pasrand Ø164 van de 
stuknummers 1 en 6? 
 maximaal  minimaal 
A 0,1 0,2 
B 0,2 0,1 
C 0,3 0,2 
D 0,3 0,1 
 

1p  36 Hoeveel gaten zitten er in stuknummer 1? 
A 3 
B 4 
C 5 
D 7 
 

1p  37 Tot welk stelsel behoort de maat 36H7? 
A eenheids-as-stelsel 
B eenheids-gat-stelsel 
C eenheids-maat-stelsel 
D eenheids-pas-stelsel 
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CONSTRUCTIE 
 
Hieronder is een gedeelte van een tafelslijpmachine afgebeeld. 
 
De afbeelding hoort bij de opgaven 38 en 39. 
 

 
 

1p  38 Voor de veiligheid is een aandachtspunt: 
de ruimte tussen de leunspaan en de slijpsteen moet zo klein mogelijk zijn. 

 Leg uit waarom die ruimte zo klein moet zijn. 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

2p  39  Geef nog twee andere aandachtspunten om veilig te werken met een slijpmachine. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
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DRAAIEN 
 

1p  40 Hieronder staat een draaiwerkstuk. 
 

 
 

 Welke draaibeitel wordt gebruikt voor het uitdraaien van het gat? 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  41  Van welke twee factoren is de snijsnelheid afhankelijk? 
 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 
 
BANKWERKEN 
 

1p  42 Onderstaande stalen strip is te ver doorgebogen. 
 

 
 

 Hoe kan de hoek weer worden vergroot? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  43  Welke mechanische eigenschap moet dit materiaal hebben om het te kunnen buigen? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
 
Let op! De laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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MONTEREN EN STELLEN 
 

1p  44 In onderstaande afbeelding wordt een pakking toegepast. 
 

 
 
De naden van de pakking zijn ten opzichte van elkaar gedraaid. 

 Wat is hiervan de reden? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  45  Van welk materiaal is de pakking gemaakt? 
Raadpleeg de tabel in de bijlage. 

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

einde einde einde 400012-1-690o* 


