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AGRARISCHE TECHNIEK CSE KB 

Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer _______________



500012-1-739o 2  ga naar de volgende pagina 

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

WIEL MONTEREN 

Na het vervangen van de band monteert Victor het wiel weer op de trekker. Het 
trekkerwiel wordt met acht wielmoeren op de naaf bevestigd. Op onderstaande afbeelding 
zijn de acht wielmoeren genummerd. 
 

 
 

 Wat is de volgorde waarin Victor de wielmoeren moet aandraaien? Schrijf de 
nummers in de juiste volgorde op. Begin bij wielmoer 1. 

..........................................................................................................................................  
 
Het is belangrijk dat de wielmoeren op de voorgeschreven aanhaalspanning worden 
vastgedraaid. Victor gebruikt hiervoor onderstaande sleutel. 
 

 
 

 Wat is de naam van deze sleutel? 

..........................................................................................................................................  
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De voorgeschreven aanhaalspanning voor de wielmoeren is 150 Nm. 
 Hoeveel is de trekkracht in Newton die Victor moet leveren bij het aandraaien van de 

wielmoeren? Schrijf de berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Op een band staat meestal een merknaam en een maat. Ook kan er tubeless op de band 
staan. 

 Wat betekent tubeless? 

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

WATERLEIDING SOLDEREN 

De waterleiding in de schuur van Sylvia is lek. Sylvia wil er een nieuw deel tussen 
solderen. 
 
Na de voorbereidende werkzaamheden gaat Sylvia daadwerkelijk solderen. 

 Noem drie hulpmiddelen en/of gereedschappen die Sylvia nodig heeft bij het 
soldeerproces. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Tijdens het solderen moet Sylvia ervoor zorgen dat er geen water meer in de leiding zit. 
Waarom moet Sylvia hiervoor zorgen? 
A om een betere capillaire werking van het soldeer te krijgen 
B om een juiste smelttemperatuur voor het soldeer te bereiken 
C om letsel als gevolg van stoomvorming te voorkomen 
D omdat Sylvia dan minder soldeer nodig heeft 
 
Eén van de soldeersokjes die Sylvia wil solderen, bevindt zich vlak bij de tapkraan.  
Sylvia demonteert het draaiende deel van de tapkraan vóór ze gaat solderen. 

 Geef een reden waarom Sylvia dit doet. 

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

..........................................................................................................................................  
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VERBRANDINGSMOTOR 

In het werkplaatshandboek ziet Jochem onderstaande tekening van een deels 
opengewerkte verbrandingsmotor. 

 
 
Voor de plaatsing van de cilinders zijn diverse mogelijkheden. 
Hoe wordt deze cilinderopstelling genoemd? 
A boxermotor 
B lijnmotor 
C stermotor 
D V-motor 
 
Jochem bekijkt de tekening van de deels opengewerkte verbrandingsmotor. 
Welke verbrandingsmotor is op de afbeelding te zien? 
A 2-slag dieselmotor 
B 2-slag mengselmotor 
C 4-slag dieselmotor 
D 4-slag mengselmotor 
 
Rond elke zuiger zijn drie zuigerveren te zien. 
Waarvoor dient de onderste zuigerveer? 
A afdichting tussen zuiger en cilinder 
B geleiding van de zuiger langs de cilinderwand 
C opheffen van de speling tussen zuiger en cilinder 
D overtollige olie van de cilinderwand schrapen 
 

1p  8 

1p  9 

1p  10 
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Jochem leest in het handboek dat de boring 72 mm en de slag 80 mm is. 
 Hoeveel is het slagvolume (cilinderinhoud) van deze 4-cilinder motor in cm3? 

 Schrijf de berekening op. Rond af op twee decimalen. 
 (formule slagvolume: Vs = π x r2 x s) 

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

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

..........................................................................................................................................  
 
Een verbrandingsmotor vergt zowel dagelijks als periodiek onderhoud. Hieronder staan 
vier aandachtspunten voor het onderhoud. 

 Geef bij elk aandachtspunt met een kruisje aan of het om dagelijks onderhoud of 
periodiek onderhoud gaat. 

 
aandachtspunt dagelijks periodiek 

antivriesgehalte controleren   

brandstofniveau controleren   

motoroliepeil controleren   

V-snaarspanning controleren   
 
Bij het onderhoud aan verbrandingsmotoren ontstaan diverse soorten afval. Dit afval moet 
op de juiste manier verwerkt worden. 
Wat moet Jochem doen met het gebruikte oliefilter? 
A afvoeren als chemisch afval 
B afvoeren als oud ijzer 
C in het vat met afgewerkte olie doen 
 

2p  11 

2p  12 

1p  13 
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REGEL- EN CONTROLESYSTEEM 

Rafaiz gebruikt een kunstmeststrooier die voorzien is van een regel- en controlesysteem. 
De gift per hectare blijft gelijk doordat de dosering bij verandering van de rijsnelheid 
automatisch wordt aangepast. 
Hieronder staat een schematische voorstelling van het regel- en controlesysteem. 
 

12 V

- +

bedienigskast

wielsensor

12 V

- +

weegsensor

actuator

machinekast

 
 
Om de rijsnelheid te meten, wordt hier gebruikgemaakt van een wielsensor. 
Volgens welk meetprincipe werkt deze wielsensor? 
A doorstroommeting 
B pulsmeting 
C weerstandmeting 
 
De verschillende onderdelen van het regel- en controlesysteem moeten met elkaar 
communiceren. 
Langs welke weg communiceren hier de diverse componenten met elkaar? 
A langs elektronische weg 
B langs hydraulische weg 
C langs mechanische weg 
D langs pneumatische weg 
 

1p  14 

1p  15 
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Hieronder staat het blokschema (regelkring) van het regel- en controlesysteem waar 
Rafaiz mee werkt. 
 

ingestelde waarde
(I.W.)

centrale verwerkingseenheid
(C.V.E.)

gemeten waarde (G.W.)
(sensoren)

bedienend element
corrigerend element

het proces
(de bewerking)

 
 
In het blokschema (regelkring) staat een corrigerend element genoemd. 
Welk onderdeel is bij de kunstmeststrooier van Rafaiz het corrigerend element? 
A actuator 
B bedieningskast 
C machinekast 
D weegsensor 
 
In het blokschema (regelkring) staat bovenaan de ingestelde waarde (I.W.). 

 Met welk onderdeel op de kunstmeststrooier van Rafaiz wordt de ingestelde waarde 
(I.W.) ingesteld? 

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

1p  16 

1p  17 
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SPIJKERBAKJE 

Marleen heeft op school een houten spijkerbakje gemaakt. De werktekening is hieronder 
afgebeeld. 
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TRIPLEX  4 MM  
 
MATERIAAL: 
GESCHAAFD VURENHOUT 
 • 70 x 15 mm: 3 x 37 cm, 2 x 27 cm, 2 x 12 cm 
 • 95 x 15 mm: 2 x 29 cm 
 • Ø 18 mm 1 x 32 cm 
TRIPLEX 
 • 4 mm: 25 x 35 cm 
 
In de werktekening staan verschillende maten aangegeven. De binnenwerkse maten van 
het grijze vak staan er echter niet op. Deze afmetingen zijn af te leiden uit de maten die 
wel gegeven zijn. 

 Wat is de lengte van het grijze vak binnenwerks? 

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

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

1p  18 
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Op elke hoek van het bakje is een houtverbinding te zien. 
Welke houtverbinding is hier toegepast? 
A duvelverbinding 
B lipverbinding 
C tandverbinding 
D zwaluwstaartverbinding 
 
Voor het maken van de houtverbinding moet Marleen verschillende werkzaamheden 
uitvoeren. Hieronder staan een aantal van de werkzaamheden. 
1 aftekenen 
2 in elkaar zetten 
3 inzagen 
4 spijkeren 
5 tekening lezen 
6 uithakken 

 Zet de werkzaamheden in de juiste volgorde. Schrijf de cijfers op. 

..........................................................................................................................................  
 
Als het spijkerbakje klaar is, zet Marleen het eerst in de grondverf en lakt daarna het 
kistje af. De lak die Marleen gebruikt, is op alkydhars basis. Deze blijkt wat te dik te zijn. 

 Waarmee moet deze lak verdund worden? 

..........................................................................................................................................  
 
Op de verfbus ziet Marleen onderstaand symbool staan. 
 

 
 
Wat betekent dit symbool? 
A hergebruik mogelijk 
B klein chemisch afval 
C milieugevaarlijke stof 
D niet in een container bewaren 
 

1p  19 

2p  20 

1p  21 

1p  22 
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LASSEN 

Jean maakt een lasverbinding. Omdat hij nog niet zo ervaren is, maakt hij eerst vier 
proeflassen. 
Hieronder staan vier staande hoeklassen die Jean als proef gemaakt heeft. 
Welke van de vier lassen is juist uitgevoerd? 
 

 
A B C D 

 
 
Het materiaal dat Jean gebruikt is erg roestig. 

 Geef een reden waarom bij geroest materiaal de elektrode slecht start. 

..........................................................................................................................................  
 
"De bekleding zal wel ergens voor dienen", denkt Jean. "Anders zou deze niet om de 
elektrode zitten." 
Waarvoor kan de bekleding van een elektrode dienen? 
A voor het bepalen van de vlamboogtemperatuur 
B voor het opnemen van verontreiniging uit het gesmolten lasmetaal 
C voor het opnemen van vocht uit de omgeving 
D voor het regelen van de ontsteekspanning 
 
Jean wil de staande hoeklas 'slepend' lassen. 
Welk type elektrode is hiervoor het meest geschikt? 
A B 
B R 
C RR 
 
’s Avonds krijgt Jean last van branderige ogen. Jean heeft lasogen. 
Waardoor kan Jean de lasogen hebben opgelopen? 
A door het inwerken van infrarode stralen 
B door het inwerken van ultraviolette stralen 
C door te lassen met een lashelm zonder spatglaasje 
D door wegspringende gloeiende metaaldeeltjes tijdens het lassen 
 

1p  23 

1p  24 

1p  25 

1p  26 

1p  27 
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Op de verpakking van de elektroden die Jean heeft gekozen, zit het onderstaande etiket. 
 

AC 55V, DC +/-  80-150A 46 S 
1252305 

3,2 x 350 mm 
 

4,7 kg  130 pcs  

DK 
RØGKLASSE 2 

 
SF A/AWS A 5.1 
BS 639 
DIN 1913 
EN 499 
ISO 2560 

 
: E6013 
: E51 32 .. (32) 
: E51 32 .. 6 
: E42 0 .. 13 
: E52 3 .. 32 

 
F I L A R C

 
105.01 

 
EN 499 

 
DB AG 
Minden 

 

ABS 
BV 
LR 
DS 
DnV 
DB 
80.105.01 
TÜV 
GL 
RS 
Co 

S       N 
SF 

 
R = 2 

 
 Hoe lang zijn deze elektroden? 

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

 Tussen welke waarden ligt de adviesstroomsterkte voor deze elektroden? 

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

HYDRAULISCH SYSTEEM 

Hieronder is het schema van een hydraulisch systeem afgebeeld. 
 

M

 
 

 Wat gebeurt er met de zuigerstang in de getekende stand? 

..........................................................................................................................................  
 
Welk type stuurschuif wordt in het bovenstaande schema gebruikt? 
A 2/3 stuurschuif 
B 3/2 stuurschuif 
C 3/3 stuurschuif 
D 4/3 stuurschuif 
 

1p  28 

1p  29 

1p  30 

1p  31 


