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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCTIE 
 

1p  1 Hieronder staan afbeeldingen van handgereedschappen. 

   
 1 2 3 
 
Bij welk cijfer staat een verspanend gereedschap? 
A alle drie 
B zowel 1 als 2 
C zowel 1 als 3 
D zowel 2 als 3 
 

1p  2 Je moet een rechthoekig bakje zetten met vier opstaande randen. 
 

 
 
Welke plaatbewerkingsmachine wordt gebruikt? 
A platenklem 
B platenwals 
C profielbuigmachine 
D vingerzetbank 
 

A 
B 
C 
D
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  (1) 
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Onderstaande afbeelding van een snijbrander hoort bij de opgaven 3 en 4. 
 

 
 

1p  3 In een autogeensnijbrander wordt het zuurstof- en acetyleengas gemengd. 
Welk onderdeel zorgt ervoor dat de twee gassen bij elkaar komen? 
A de injector 
B de wartel 
C het mondstuk 
D het reduceertoestel 
 

1p  4 Een snijbrander heeft een extra kanaal voor extra zuurstoftoevoer. 
Waarvoor dient deze zuurstof?  
A afkoelen van de snijbrander 
B afstellen van de vlam 
C verbranden van het metaal 
D voorverwarmen 
 

1p  5 Hieronder is een profielbuigmachine afgebeeld. 
 

 
 
Waarvoor dienen de dwingrollen? 
A Deze dwingen het materiaal tot aanbekken. 
B Deze zijn voor het buigen van horizontale profielen. 
C Deze zorgen ervoor dat het materiaal niet slipt. 
D Deze zorgen ervoor dat het materiaal niet scheef trekt. 
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1p  6 Welke drie factoren zijn van belang voor het maken van een goede puntlas? 
A laslens, elektrodekracht en lastijd 
B lasspanning, lasdruk en koeling 
C koeling, elektrodekracht en lastijd 
D lasstroom, lasspanning en koeling 
 

1p  7 Een plaat van 3 mm dik wordt met een kantbank 90° omgezet. De inwendige radius (Ri) is 
4 mm. 
 

CORRECTIEWAARDENTABEL 90° 
Ri t 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 10 
0,5 1 -0,2 -0,4 -0,8 -0,8 -1,0 -1,4 -1,8 -2,2 -3,8 
0,8 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,7 -1,1 -1,6 -2,0 -3,7 
1 0,3 0,2 0 -0,2 -0,4 -0,6 -1,1 -1,5 -2,0 -3,6 
1,2  0,4 0,2 0 -0,3 -0,5 -0,9 -1,3 -1,8 -3,6 
1,5  0,5 0,4 0,1 -0,1 -0,3 -0,8 -1,2 -1,6 -3,2 
2  0,8 0,8 0,6 0,3 -0,3 -0,7 -0,8 -1,2 -2,8 
2,5   0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,5 -0,9 -2,5 
3   1,4 1,2 1 0,8 0,4 0 -0,4 -0,2 
4    1,8 1,6 1,3 1 0,6 -0,2 -1,4 
6     3 2,8 2,4 2 1,5 0,1 
 
Wat is daarbij volgens bovenstaande tabel de juiste correctiewaarde? 
A 0,4 
B 0,8 
C 1 
D 1,3 
 

1p  8 Hieronder wordt een profiel gebogen. Ten gevolge van een belasting (kracht) buigt het 
staal. 
 

 
 
Welke mechanische eigenschap heeft het staal? 
A bros 
B hard 
C taai 
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1p  9 Hieronder wordt materiaal gebogen tussen een matrijs en een buigblok. 
 

 
 
Van welk materiaal wordt het buigblok gemaakt? 
A constructiestaal 
B gehard staal 
C gietijzer 
D hardmetaal 
 
 
DRAAIEN 
 

1p  10 Onder welke groep gereedschappen valt een draaimachine? 
A niet-verspanende handgereedschappen 
B niet-verspanende machinegereedschappen 
C verspanende handgereedschappen 
D verspanende machinegereedschappen 
 

1p  11 Op een draaimachine moet een stuk zeskant worden ingespannen. 
Welke klauwplaat wordt gebruikt? 
A onafhankelijke vierklauw 
B zelfcentrerende drieklauw 
C zelfcentrerende vierklauw 
D zelfcentrerende achtklauw 
 

1p  12 Wat is een belangrijke eigenschap van hardmetaal als snijgereedschap?  
A De hardheid blijft behouden bij hoge temperaturen. 
B Het heeft een roestvaste buitenlaag. 
C Het veroorzaakt korte spanen. 
D Het zet veel uit bij een hoge temperatuur. 
 

1p  13 Je hebt op een as een conus gedraaid met behulp van een draaimachine. 
Waarmee wordt de rechtheid van de conus gecontroleerd? 
A een hoekmeter 
B een haarliniaal 
C een morseconus 
D een zweihaak 
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1p  14 Wat is de naam van onderstaande beitel? 
 

 
 
A links gebogen mesbeitel 
B rechts gebogen mesbeitel 
C links gebogen ruwbeitel 
D rechts gebogen ruwbeitel 
 

1p  15 Welke maat wijst de hieronder afgebeelde schroefmaat aan? 
 

 
 
A 5,42 
B 7,02 
C 7,38 
D 7,88 
 
 
BANKWERKEN 
 

1p  16 Waarvan hangt de maximaal toegestane omtreksnelheid van een slijpschijf af? 
A de grootte van de slijpkorrel 
B de hardheid van de slijpschijf 
C de structuur van de slijpschijf 
D het gebruikte bindmiddel 
 

1p  17 Hoeveel procent koolstof bevat constructiestaal? 
A 0 tot 0,3 % 
B 0,1 tot 0,5 % 
C 0,3 tot 0,6 % 
D 1 tot 3 % 
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1p  18 Hieronder staat een tabel met koelmiddelen. 
 
Koelmiddelen 
 

 
E 

Boren 
1 : 50 

Draaien 
1 : 60 

Draadsnijden 
1 : 20 

Ruimen 
1 : 30 

Ongele-
geerd 
staal 
 

koelsnijvloeistof koelsnijvloeistof koelsmeer-
vloeistof 

koelsmeer-
vloeistof 

Gelegeerd 
staal 
 

koelsnijvloeistof koelsnijvloeistof koelsmeer-
vloeistof 

koelsmeer-
vloeistof 

Gietstaal 
 
 

koelsnijvloeistof koelsnijvloeistof koelsmeer-
vloeistof 

koelsmeer-
vloeistof 

Gietijzer 
 
 

droog/koelsnij-
vloeistof 

droog/koelsnij-
vloeistof 

koelsmeer-
vloeistof 

droog 

Roestvast 
staal 
 

koelsnijvloeistof koelsnijvloeistof koelsmeer-
vloeistof 

koelsmeer-
vloeistof 

 
Welk koelmiddel wordt opgegeven voor het ruimen van ongelegeerd staal? 
A droog 
B koelsmeervloeistof 1 : 20 
C koelsmeervloeistof 1 : 30 
D koelsnijvloeistof 1 : 50 
 

1p  19 Welke drie hoeken komen voor aan een boor? 
A glijhoek, wighoek en hulpvrijloophoek 
B spaanhoek, wighoek en vrijloophoek 
C vrijloophoek, wighoek en snijhoek 
D wighoek, vrijloophoek en hulpvrijloophoek 
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1p  20 Wat is de naam van onderstaande geleiding? 
 

 
 
A rechthoekige geleiding 
B schuine kantgeleiding 
C V-vormige geleiding 
D zwaluwstaartgeleiding 
 
 
MONTEREN EN STELLEN 
 

1p  21 Wat voor ventiel is hieronder afgebeeld? 
 

 
 
A 2/2 ventiel 
B 3/2 ventiel 
C 4/2 ventiel 
D 5/2 ventiel 
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1p  22 Met welk meetgereedschap wordt de flankspeling bij tandwielen gemeten? 
A haarliniaal 
B meetklok 
C schroefmaat 
D voelermaat 
 

1p  23 Hoe worden de krachten genoemd die loodrecht op een as werken? 
 

 
 
A axiale krachten 
B gecombineerde krachten 
C horizontale krachten 
D radiale krachten 
 

1p  24 Bij een machine zit tussen de motor en de aandrijfas een koppeling. De koppeling moet 
zorgen dat de aandrijfas langzaam op gang komt.  
Welke koppeling wordt toegepast? 
A elastische koppeling 
B flenskoppeling 
C klauwkoppeling 
D plaatkoppeling 
 

1p  25 Een bevestiging mag nooit lostrillen. 
Welke borging wordt gebruikt? 
A dubo-borgring 
B moer met tandveerring 
C kroonmoer met splitpen 
D zelfborgende moer met nylonring 
 

1p  26 Met welk gereedschap wordt een bout met binnenzeskant vastgedraaid? 
A dopsleutel 
B kruiskopschroevendraaier 
C stiftsleutel 
D ringsleutel 
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TEKENINGLEZEN 
 

1p  27 Kijk bij onderstaande afbeelding in de pijlrichting. 
 

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

1p  28 Welk cijfer geeft de juiste uitslag weer van onderstaand bakje? 

 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
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Bij de vragen 29 tot en met 37 heb je het bijlagenboekje nodig. Daarin staan de 
tekeningen van het verstelbaar V-blok. De letters A tot en met J staan op tekening 4. 
 

1p  29 Hoe groot is maat A? 
A 44 
B 52 
C 60 
D 84 
 

1p  30 Hoe groot is maat B? 
A 36 
B 44 
C 46 
D 48 
 

1p  31 Hoe groot is maat C? 
A   4 
B   8 
C 12 
D 16 
 

1p  32 Hoe groot is maat D? 
A   6 
B 12 
C 24 
D 30 
 

1p  33 Hoe groot is maat E? 
A   80 
B   83 
C   95 
D 107 
 

1p  34 Hoe groot is maat F? 
A 42 
B 45 
C 54 
D 57 
 

1p  35 Hoe groot is maat G? 
A 16 
B 19 
C 22 
D 25 
 

1p  36 Hoe groot is maat H? 
A 24 
B 27 
C 30 
D 33 
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1p  37 Hoe groot is maat J? 
A   6 
B 12 
C 18 
D 24 
 
 
CONSTRUCTIE 
 

4p  38  Noem vier persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt worden bij het lassen. 
 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 
3........................................................................................................................................  
 
4........................................................................................................................................  
 

1p  39 Bij het lassen van een werkstuk treedt vervorming op. 
 Waarom is de vervorming van een werkstuk met een X-naad kleiner dan die met een 

V-naad? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
DRAAIEN 
 

3p  40  Noem drie redenen waarom je een werkstuk moet schoondraaien. 
 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 
3........................................................................................................................................  
 

1p  41 Er wordt uitwendig conisch gedraaid. 
 Wat voor vorm heeft het werkstuk als de beitel te laag is ingesteld? 

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

1p  42  Wat is een voordeel van het opnieuw smelten van eerder gebruikt staal? 
 
..........................................................................................................................................  
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BANKWERKEN 
 

1p  43  Waarvoor dient de omkeerrichting bij een tapkop? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  44  Waarvoor worden eindmaten gebruikt? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
MONTEREN EN STELLEN 
 

2p  45 Een wentellager bestaat uit vier onderdelen. 
 Noem er twee. 

 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 

einde 400033-2-690o* 


