
600017-1-771o 

Examen VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1 

vrijdag 19 mei 
9.00 - 11.00 uur 

 
 

 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 37 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________

AGRARISCHE TECHNIEK CSE KB 

Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

DRAADTAPPEN 

Pieter heeft een compressor gekocht. Omdat de compressor alleen in de werkplaats 
wordt gebruikt, wil hij deze vastzetten aan de werkbank. 
Pieter heeft daarvoor een metalen strip gekocht. Hierin boort hij een gat en wil hij 
schroefdraad M8 tappen. 
 

 
 
Voordat Pieter schroefdraad tapt, moet hij eerst voorboren. Op internet vindt Pieter 
onderstaande boortabel. 
 

TABEL VOOR SCHROEFDRAADGATEN 
 

METRISCHE SCHROEFDRAAD 

draadgat boren met 
 M3  Ø 2,5 
 M4  Ø 3,5 
 M5  Ø 4,0 
 M6  Ø 5,0 
 M8  Ø 6,5 
 M10  Ø 8,5 
 M12  Ø 10,5 

 
 Met welke boordiameter moet Pieter voorboren? 

..........................................................................................................................................  
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Bij draadtappen moet het voorgeboorde gat kleiner zijn dan de schroefdraad. 
 Geef een reden waarom dit gat kleiner moet zijn. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Op het doosje van de bouten die Pieter gebruikt zit onderstaand etiket. 

 
Metaalschroef 

DIN 963 
Platkop, ĳzer verzinkt. 

M8 x 60 
artikelnummer  
0039   8   25 

aantal 
200  

 
Wat betekent M8 x 60? 
A diameter 8 mm, lengte 60 mm 
B diameter 8 mm, 60 stuks 
C diameter 60 mm, lengte 8 mm 
D diameter 60 mm, 8 stuks 
 
Pieter wil de compressor aansluiten op de bestaande ringleiding. Nadat Pieter de druk 
van de ringleiding heeft gehaald, maakt hij een soldeerverbinding. 
Hieronder staan de handelingen die Pieter moet uitvoeren voor het maken van de 
soldeerverbinding. 
 
nummer handeling 

1 laat alles afkoelen 

2 maak de te solderen delen vetvrij 

3 verwarm de te solderen plaats 

4 schuur het metaal 

5 laat de soldeer netjes uitlopen 

6 smeer de soldeerpasta uit 
 

 Zet de handelingen in de juiste volgorde. Schrijf de nummers op. 

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

1p  2 

1p  3 

2p  4 
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ONTSTEKING 

Jan de Bont stelt de ontsteking van een benzinemotor af. Hieronder zijn de onderdelen 
van de ontsteking afgebeeld. Enkele onderdelen zijn voorzien van een nummer. 
 

 
 

 Zet in onderstaand schema achter het nummer de naam van het bijbehorende 
onderdeel.  

 

nummer naam 

2  

3  

 
Het onderdeel met nummer 1 is de bobine. 

 Wat is de functie van dit onderdeel? 

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

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

2p  5 

1p  6 
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Hieronder zijn onderdelen van de ontsteking afgebeeld. Enkele onderdelen zijn voorzien 
van een nummer. 
 

 
 

 Met welk nummer wordt in de afbeelding de rotor aangegeven? 

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

1p  7 
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VERBRANDINGSMOTOR 

Patty zit in het 4e leerjaar van het VMBO. Ze maakt een verslag over 
verbrandingsmotoren. 
Hieronder is een dwarsdoorsnede van een verbrandingsmotor afgebeeld. Een aantal 
onderdelen zijn voorzien van een nummer. 
 

 
 
Welk onderdeel wordt in de afbeelding met nummer 6 aangegeven? 
A de bougie 
B de cilinder 
C de krukas 
D de nokkenas 
 
Met welk nummer is de zuiger aangegeven? 
A met nummer 2 
B met nummer 3 
C met nummer 4 
D met nummer 5 
 
Volgens welk principe werkt deze verbrandingsmotor? 
A volgens het 2-slag diesel principe 
B volgens het 2-slag mengselmotor principe 
C volgens het 4-slag diesel principe 
D volgens het 4-slag mengselmotor principe 
 

1p  8 

1p  9 

1p  10 
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Hoe wordt deze motor gesmeerd? 
A door druksmering 
B door mengsmering 
C door spatsmering 
 
De boring van een 6-cilindermotor is 70 mm en de slag is 80 mm. 

 Hoe groot is het slagvolume (cilinderinhoud) van deze motor in cm3?  
 Schrijf de berekening op. Rond af op twee decimalen.  
 De formule voor het berekenen van het slagvolume per cilinder is: Vs = π x r2 x s. 

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

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

KLIMAATBEHEERSING 

Jean werkt bij een tuinder. Deze tuinder heeft een kas met een klimaatregeling. 
Hieronder is een schematische tekening van de kas afgebeeld. 
 
 

mengklep

verwarmingsketel

meetorgaan

G.W.

I.W.

regelaar

radiator

 
 
Regelkring voor kasverwarming: I.W. = ingestelde waarde 

G.W. = gemeten waarde 
 
De tuinder wil het graag één graad warmer hebben in de kas. 
Welk onderdeel moet Jean dan anders instellen? 
A de mengklep 
B de regelaar 
C het meetorgaan 
D de verwarmingsketel 
 

1p  11 

2p  12 

1p  13 
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De tuinder kan met een klimaatregeling het klimaat in de kas beïnvloeden. 
 Geef een voorbeeld van een factor die de tuinder kan beïnvloeden. 

..........................................................................................................................................  
 
De ingestelde waarde is lager dan de gemeten waarde. 

 Is het in deze situatie te warm of te koud in de kas? 

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

ONDERHOUD WERKTUIGEN 

Ruben maakt de opraapwagen klaar voor de winterstalling. Naast de noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden moet hij ook enkele reparaties uitvoeren. 
 
Voor de aandrijving van de doseerwalsen is een enkele rollenketting gebruikt. 
 

 
 
Ruben ontspant de ketting en maakt de sluitschakel los. Na reiniging en controle monteert 
hij de ketting. 
 
Er zijn verschillende spanmogelijkheden voor een rollenketting. 
Hoe wordt de ketting op de foto gespannen? 
A door de assen verder uiteen te plaatsen 
B door de ketting in te korten 
C door een glijplaat op het slappe deel 
D door een spanrol op het trekkende deel 
 

1p  14 

1p  15 

1p  16 
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De draairichting van de ketting is belangrijk voor een juiste montage van de borgveer op 
de sluitschakel. 

 Geef in onderstaande tekening met een pijl de juiste draairichting van de ketting aan. 
 

 
 

 
 
Ruben ziet op verschillende plaatsen onderstaande aansluitingen op de opraapwagen 
zitten. 
 

 
 

 Waarvoor dienen deze aansluitingen? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Op de opraapwagen zit een V-snaar overbrenging. 
Wat kan Ruben het beste doen om deze V-snaar overbrenging te laten overwinteren? 
A de V-snaar binnenste buiten keren 
B de V-snaar demonteren en op een droge warme plaats bewaren 
C de V-snaar insmeren met zuurvrije vaseline 
D de V-snaar ontspannen 
 

1p  17 

1p  18 

1p  19 

borgveer 
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Ruben demonteert het wiel om de remmen te inspecteren. 
 

 
 

 Hoe kan Ruben de slijtage van de rem beoordelen? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Ruben controleert ook de verlichting. Hieronder is de achterlichtunit afgebeeld.  
In de achterlichtunit blijken drie lampen te zitten. Er zijn echter vier aansluitdraden 
gemonteerd. Aan elke lamp één en één aan het metaal van het armatuur. 
 

 
 
Waarvoor dient de aansluitdraad (P) op het metaal? 
A voor de afvoer van lekstroom naar de aarde 
B voor de massaverbinding met de trekker 
C voor doorverbinding naar het andere achterlicht 
D voor goed contact tussen lamp en armatuur 
 
Elke stroomkring is beveiligd tegen overbelasting. 

 Waarmee is de opraapwagenverlichting beschermd tegen overbelasting? 

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

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

1p  20 

1p  21 

1p  22 
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Ruben moet ook nog laswerk verrichten. 
 

 
 
Bij het lassen aan de schermplaat op de pick-up wil de elektrode niet starten. 
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? 
A een te dunne laselektrode 
B een te hoge stroominstelling 
C geen goed geaard lasapparaat 
D slecht contact van de werkstukklem 
 
Ruben last met een R1 ø 2,5 mm elektrode. 
Wat betekent R1? 
A een dik rutiel beklede elektrode voor alle lasposities 
B een dik rutiel beklede elektrode voor 'onder de hand' lassen 
C een rutiel beklede elektrode voor alle lasposities 
D een rutiel beklede elektrode voor 'onder de hand' lassen 
 
De veiligheidsmaatregelen die Ruben moet nemen voor het lassen, zijn te verdelen in 
persoonlijke veiligheidsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen voor het bedrijf. 
Hieronder staan vijf veiligheidsmaatregelen.  

 Geef met een kruisje in de juiste kolom aan of de maatregel voor de persoonlijke 
veiligheid is of voor de veiligheid voor het bedrijf. 

 
maatregel persoonlijk bedrijf 

veiligheidsbril opzetten   

geaard lasapparaat gebruiken   

kogellagers in de lasstroomkring vermijden   

voor laswerk aan de aanhangwagen de trekker afkoppelen   

zorgen voor een heel lasglas   
 

1p  23 

1p  24 

2p  25 
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Ruben last met een beklede elektrode. Tijdens het lassen moet het vloeibare lasmetaal 
beschermd worden tegen inwerking van zuurstof en stikstof uit de lucht. 
Hoe wordt hier het vloeibare lasmetaal beschermd? 
A met de vlamboog  
B met gesmolten kerndraadmateriaal 
C met gestolde slak 
D met vloeibare slak 
 
Na het lassen ziet Ruben veel lasspatten naast de las op de schermplaat. 

 Waardoor ontstaan veel lasspatten? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Tijdens het lassen ontstaat er een gat. Ruben is door de schermplaat gebrand. Hij 
verlaagt de lasstroom. 

 Met welke eenheid wordt de lasstroom aangegeven? 

..........................................................................................................................................  
 
Het lasapparaat dat Ruben gebruikt werkt op 380 V wisselspanning. 

 Teken in onderstaand kader het symbool voor wisselspanning. 
 
 

1p  26 
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HEMELWATERAFVOER 

Tijdens haar stage heeft Laura meegeholpen met het repareren van de dakgoot en de 
regenpijp. 
Hieronder is een deel van de dakgoot met regenpijp afgebeeld. 
 

 
 
De dakgoot is 8 m lang en is onder een afschot van 2,5 mm per meter geplaatst.  

 Hoeveel is het hoogteverschil tussen het begin en het eind van de dakgoot? Schrijf de 
berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
 
De stagebegeleider zegt dat de dakgoot van zink is. 
Wat is zink? 
A een kunststof 
B een legering 
C een metaal 
 
Laura zet de regenpijp in de grondverf. 
Waarvoor dient deze behandeling? 
A voor het absoluut waterdicht maken van de regenpijp 
B voor een nog gladdere afwerking 
C voor een goede hechting van de lakverf 
D voor het verkrijgen van de juiste afwerkkleur 
 
 
 

2p  30 
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