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 METAALTECHNIEK CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 19 mei

9.00 - 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
CONSTRUCTIE 
 
Gebruik de tekeningen in de bijlage voor het beantwoorden van de vragen 1 tot en met 7. 
 

1p  1 De onderdelen 1, 2, 3 en 4 worden met elkaar verbonden door middel van MIG/MAG 
lassen. 
Tot welke lastechniek behoort MIG/MAG lassen? 
A autogeenlassen 
B booglassen 
C druklassen 
D heetgaslassen 
 

1p  2 Van welk materiaal zijn de onderdelen 1 tot en met 6 van de grendel gemaakt? 
A aluminium 
B brons 
C constructiestaal 
D gereedschapsstaal 
 

1p  3 De onderdelen 1 en 7 worden op een houten deur bevestigd. 
Welk bevestigingsmiddel wordt gebruikt? 
A cilinderkopschroeven M4 
B houtschroeven 4 mm 
C M5 boutjes 
D verzonken schroeven M5 
 

1p  4 In onderdeel 5 wordt schroefdraad M6 getapt. 
Met welke boordiameter wordt het gat geboord? 
A 3,0 
B 4,1 
C 5,0 
D 6,1 
 

1p  5 Met behulp van welk gereedschap wordt onderdeel 4 gebogen? 

 

 

A B C D 
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1p  6 Onderdeel 3 heeft rechts en links een uitsparing. 
Waarvoor dienen deze uitsparingen? 
A Deze uitsparingen dienen om de grendel in geopende en gesloten stand te kunnen 

blokkeren. 
B Deze uitsparingen dienen om de grendel mooier te maken. 
C Deze uitsparingen dienen om een betere gewichtsverdeling van de grendel te krijgen. 
D Deze uitsparingen zijn ervoor om de grendel lichter te maken. 
 

1p  7 Voor onderdeel 4 geldt dat de uitgeslagen lengte de som is van inwendige maten plus een 
correctie voor de bocht van 1,3 mm. 
Bepaal de uitgeslagen lengte van onderdeel 4. 
A 76,0 
B 77,3 
C 81,3 
D 85,3 
 

1p  8 Je gaat een gat boren met een kolomboormachine. 
Op welke manier kun je hierbij persoonlijk letsel voorkomen? 
A door de noodstop te gebruiken 
B door de plaats van het gat af te tekenen 
C door gebruik te maken van een machineklem 
D door gebruik te maken van snijolie 
 

1p  9 Wie of wat is ervoor verantwoordelijk dat werknemers veilig en gezond werken? 
A alleen de uitvoerders van de Arbowet 
B alleen de werknemers 
C de uitvoerders van de Arbowet en de werkgevers gezamenlijk 
D de werkgevers en de werknemers gezamenlijk 
 
 
DRAAIEN 
 

1p  10 In onderstaande figuur is een draaibeitel getekend. 
 

 
 
Hoe wordt vlak A genoemd? 
A snijvlak 
B spaanvlak 
C vrijloopvlak 
D wigvlak 
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1p  11 Hieronder is een machineonderdeel afgebeeld. 
 

 
 
Hoe wordt dit machineonderdeel genoemd? 
A bovenslede 
B conusliniaal 
C snelwisselhouder 
D spantang 
 

1p  12 Onderdeel 6 heeft een draaduitloop van 3 mm en Ø 5. 
Zie tekening 6 in de bijlage. 
Met welke beitel draai je dit gedeelte van onderdeel 6? 
A gebogen ruwbeitel 
B langsruwbeitel 
C mesbeitel 
D steekbeitel 
 

1p  13 Hoe wordt een hardmetalen wisselplaatje op een beitel bevestigd? 
A door hardsolderen 
B door lassen 
C door lijmen 
D met een schroef 
 

1p  14 Hoe wordt de verplaatsing van de beitel in de langsrichting van het werkstuk genoemd? 
A aanzet 
B snedediepte 
C snijsnelheid 
D toerental 
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MONTEREN EN STELLEN 
 

1p  15 Van onderstaande kettingoverbrenging is gegeven: 
z1 = 45 tanden 
z2 = 15 tanden 
n1 = 33 omw/min 
 

 
 
Hoe groot is n2? 
A 11 omw/min 
B 33 omw/min 
C 66 omw/min 
D 99 omw/min 
 

1p  16 In onderstaande figuur is een as met lager getekend. 
 

 
 
Hoe wordt dit type lager genoemd? 
A cilinderlager 
B glijlager 
C kogeltaatslager 
D naaldlager 
 

1p  17 Hieronder is een flexibele tandkoppeling afgebeeld. 
 

 
 
Waarom wordt deze koppeling flexibel genoemd? 
A omdat axiale verschuiving van de assen mogelijk is 
B omdat de koppeling met een hefboom in- en uitschakelbaar is 
C omdat radiale verschuiving van de assen mogelijk is 
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1p  18 Welk materiaal is geschikt voor een glijlager? 
A aluminium 
B messing 
C nylon 
D PVC 
 
 
ELEKTRONICA 
 

1p  19 De wet van Ohm luidt "U = I x R". 
In een huisinstallatie treedt een kortsluiting op. 
Wat kun je zeggen over U, I en R in de installatie? 
A U blijft gelijk, I wordt zeer groot en R wordt zeer klein. 
B U blijft gelijk, I wordt zeer klein en R wordt zeer groot. 
C U wordt groot, I en R worden beide zeer klein. 
D U wordt klein, I en R worden beide zeer groot. 
 

1p  20 Waarvoor wordt een PTC weerstand gebruikt? 
A voor de beveiliging van motoren tegen oververhitting 
B voor het automatisch schakelen van een buitenlamp 
C voor het instellen van het geluid op radio en TV 
D voor het vertraagd op laten komen van een relais 
 

1p  21 Een magneet wordt met de hand heen en weer bewogen in een spoel. 
Wat gebeurt er in de draadwindingen? 
A De draden worden warm. 
B De draden worden magnetisch. 
C Er loopt een gelijkstroom. 
D Er loopt een wisselstroom. 
 

1p  22 In welke eenheid wordt de capaciteit van een condensator uitgedrukt? 
A Beaufort 
B Farad 
C Lumen 
D Watt 
 

1p  23 Welke component is gemaakt van halfgeleidermateriaal? 
A een condensator 
B een diode 
C een relais 
D een transformator 
 

1p  24 Welke formule geldt voor een EN-poort? 
A S = ā 
B S = a - b 
C S = a · b 
D S = a + b 
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1p  25 Een elektrische boormachine is dubbel geïsoleerd. 
Wat is het symbool voor dubbele isolatie? 
 

EDVED
 

EMA

EURK   

A B C D 
 
 
AUTOMATISEREN 
 

1p  26 Een apparaat moet op afstand bediend kunnen worden. 
Welk onderdeel wordt hiervoor gebruikt? 
A diode 
B relais 
C transistor 
D wisselcontact 
 

1p  27 In onderstaande figuur is een ruststroomschakeling getekend. 
 

 
 
Wat is juist? 
A Lamp H2 gaat branden wanneer S4 wordt ingedrukt. 
B Lamp H2 gaat branden wanneer S7 wordt ingedrukt. 
C Lamp H2 gaat uit wanneer S4 wordt ingedrukt. 
D Lamp H2 gaat uit wanneer S6 wordt ingedrukt. 
 

1p  28 In een verzorgingseenheid van een compressor zit onder andere een smeertoestel. 
Hoe werkt dit apparaatje? 
A Een druppelmechanisme smeert van buiten af de bewegende delen. 
B Oliegroeven met olie smeren de bewegende delen. 
C Olienevel in de luchtstroom smeert het gehele systeem. 
D Smeervet wordt onder druk in de bewegende delen gespoten. 
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1p  29 Wanneer de grendel op de juiste manier in het slot zit, moet een lampje gaan branden. 
Zie tekening 1 in de bijlage. 
Welk onderdeel zorgt hiervoor? 
A capacitieve naderingsschakelaar 
B inductieve naderingsschakelaar 
C microschakelaar 
D relais 
 

1p  30 Wat is de werking van een passief infrarode naderingsschakelaar? 
A Een bewegend voorwerp veroorzaakt een infrarood magnetisch veld. 
B Een infrarode straal wordt onderbroken. 
C Een voorwerp doorkruist een infrarood gebied. 
D Elk voorwerp en levend wezen straalt infrarode energie uit. 
 

1p  31 Wat is een voorbeeld van een discontinu-regeling bij een open regelsysteem? 
A lichtdimmer 
B toerenregeling op een accuboormachine 
C trappenhuisverlichting 
D volumeregeling bij audio-apparatuur 
 
 
CAD/CAM 
 

1p  32 Wat is hieronder afgebeeld? 
 

 
 
A een apparaat om de barcode op producten te lezen 
B een lengtemeetsysteem 
C een onderdeel van een digitale camera 
D een sensor op de lopende band 
 

1p  33 In een CNC-programma wordt absoluut geprogrammeerd. 
De beitel van de draaimachine staat in punt (0,0) en gaat naar X-10 en Z-30. 
Wat betekent dit? 
A De dwarsslede wordt 5 mm verplaatst en de langsslede 30 mm. 
B De dwarsslede wordt 10 mm verplaatst en de langsslede 30 mm. 
C De dwarsslede wordt 15 mm verplaatst en de langsslede 10 mm. 
D De dwarsslede wordt 30 mm verplaatst en de langsslede 10 mm.  
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1p  34 In een automobielfabriek worden alle variaties van een bepaald merk gemaakt op één 
lopende band. 
Hoe wordt deze productievorm genoemd? 
A CAD 
B CAM 
C FPA 
D VICON 
 
 
TEKENINGLEZEN 
 
Gebruik de tekeningen 1 tot en met 10 van de bijlage voor het beantwoorden van de 
vragen 35 tot en met 40. De letters bij de vragen staan in tekening 2 op bladzijde 3 van de 
bijlage. 
 

1p  35 Hoe groot is maat A? 
A   5 
B   7 
C 10 
D 11 
 

1p  36 Hoe groot is maat B? 
A 33 
B 60 
C 65 
D 75 
 

1p  37 Hoe groot is maat C? 
A   6,50 
B   8,25 
C 12,50 
D 14,50 
 

1p  38 Hoe groot is maat D? 
A 42 
B 45 
C 46 
D 48 
 

1p  39 Hoe groot is maat E? 
A 2 
B 4 
C 6 
D 8 
 

1p  40 Hoe groot is maat F? 
A 51 
B 55 
C 61 
D 65 
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1p  41 Bekijk tekening 11 van de bijlage. 
Welke uitslag behoort bij dit product? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p  42 Kijk bij onderstaande afbeelding in de pijlrichting. 
 

 
Wat is het juiste aanzicht? 
A aanzicht 1 
B aanzicht 2 
C aanzicht 3 
D aanzicht 4 
 
 
CONSTRUCTIE 
 
Gebruik de tekeningen in de bijlage voor het beantwoorden van de vragen 
43 tot en met 46. 
 

1p  43  Wat is de functie van de gaten Ø 8 in de onderdelen 3 en 4? 
 

1p  44  Hoe wordt onderdeel 5 gedemonteerd? 
 

1p  45 De gaten van Ø 12,5 van de onderdelen 2 en 4 moeten in lijn gemonteerd worden. 
 Hoe wordt dat gedaan?  
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1p  46 De onderdelen 2, 3 en 4 worden op de onderplaat bevestigd door middel van hechtlassen. 
 Waarom wordt niet rondom gelast? 

 
 
DRAAIEN 
 
Gebruik de tekeningen in de bijlage voor het beantwoorden van de vragen 
47 tot en met 49. 
 

1p  47  Hoeveel onderdelen van het grendelsysteem worden gedraaid? 
 

1p  48 Aan stuknummer 6 wordt een stukje schroefdraad gesneden. 
 Op wat voor diameter wordt dat stukje afgedraaid? 

 
1p  49 Stuknummer 6 heeft een afgeschuinde kant van 2 x 45°. 

 Noem een manier om deze afgeschuinde kant te maken. 
 
 
MONTEREN EN STELLEN 
 

2p  50 Hieronder zijn drie plaatjes met tandwieloverbrengingen te zien. 
 

 
 

plaatje 1 plaatje 2 plaatje 3 
 

 Welke overbrenging heeft kruisende assen? 
Hoe wordt deze overbrenging genoemd? 

 
1p  51 Hieronder is een riemoverbrenging getekend. 

 

 
 

 Hoe wordt deze riemoverbrenging genoemd? 
 
 
ELEKTRONICA/AUTOMATISEREN 
 

1p  52 De weerstandswaarde van sommige materialen neemt af, wanneer de temperatuur 
toeneemt. 

 Voor welk soort weerstand worden deze materialen gebruikt?  



600019-1-689o 12 ga naar de volgende pagina 

1p  53  Teken in de uitwerkbijlage een blokvormige wisselspanning. 
 

1p  54 In onderstaande tekening is een relais spoel met twee relais contacten getekend. 
 

 
 Zet in de uitwerkbijlage de codering bij de contacten. 

 
1p  55  Wat betekent 3/2 bij een pneumatisch ventiel? 

 
1p  56 In onderstaande figuur wordt een pneumatische dubbelwerkende cilinder bediend door 

een 4/2 ventiel. 
 

 
 

 Wat gebeurt er bij poort 3 wanneer er luchtdruk op poort 14 wordt gezet? 
 

2p  57 Bij het regelen van een proces worden grootheden die dat proces beïnvloeden, gemeten 
met een sensor. 

 Noem twee voorbeelden van een elektronische sensor. 
 

1p  58  Wat is het kenmerkende verschil tussen een open en gesloten regelsysteem? 
 
 

K 1 

bodemzijde dekselzijde
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CAD/CAM 
 

1p  59 Ook bij CAD-tekenen wordt gebruik gemaakt van papierformaten. 
Zie de tabel. 

afmetingen formaat 
mm mm 

A0 841 1189 
A1 594 841 
A2 420 594 
A3 297 420 
A4 210 297 

Een tekening is op ware grootte afgebeeld op A2-formaat. 
De tekening wordt verkleind naar A4-formaat. 

 Welke schaal is toegepast? 
 

1p  60  Wat wordt bedoeld met ‘absolute maten’? 
 

einde  600019-1-689o* 


