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INLEIDING 

CASUSBESCHRIJVING 

 

Constructiewerk Als plaat- en constructiewerker werk je niet alleen met 

plaatmateriaal maar ook met profielen, buizen en stangen. In deel 1 

en 2 van deze cursus heb je geleerd hoe je deze materialen met 

behulp van verschillende technieken kan buigen en verbinden.  

 

In dit deel van de cursus staat het werken als constructiewerker 

centraal, je leert dus werken met constructiematerialen. in de 

eerdere opdrachten heb je vooral met plaatmateriaal gewerkt, nu 

gaan we met koker, balk, hoek en buismateriaal werken en daar 

producten mee maken. 

 

 

 
 

 

 

Wat moet je kennen en kunnen?

 

Dit zijn de eindtermen waarop je wordt beoordeeld: 

• verschillende buigmethodes omschrijven 

• ware lengtes bepalen van gebogen buis en profielen 

• een product vervaardigen met handgereedschappen,  

elektrisch handgereedschap en machines veilig gebruiken. 

 

 

 

Wat ga je leren? In deze opdracht staat het werken als constructiewerker centraal, je 

leert dus werken met constructiematerialen. in de eerdere 

opdrachten heb je vooral met plaatmateriaal gewerkt, nu gaan we 

met koker, balk, hoek en buismateriaal werken en daar producten 

mee maken. 
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PROFIELEN EN BUIS BUIGEN 

 

Buizen en pijpen buigen Profielen bestaan uit lange, rechte eenheden. Je kunt er gaten in 

maken en ze aan elkaar lassen. Maar misschien wel de belangrijkste 

bewerking is het buigen van profielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een onderhoudsmonteur aan het werk met 

een pijpenbuiger 

(Foto: John D. Ortiz) 
 

 

 

 

Buigen veroorzaakt trek- en drukspanningen in het materiaal. De 

buitenbocht is langer dan de binnenbocht. Bij buigen wordt het 

materiaal aan de buitenzijde uitgerekt: er komen trekspanningen op 

te staan. Dat materiaal moet ergens vandaan komen, dus wordt de 

buis of pijp daar dunner. In de binnenbocht wordt het materiaal juist 

samengedrukt. De buis of pijp wordt ter plaatse dus dikker: er 

heersen drukspanningen. 

 

Als de pijp of buis te ver wordt verbogen, kan hij aan de buitenkant 

scheuren en aan de binnenzijde kreukelen of knikken.  

 

De buis kan door het te ver buigen ook ingedrukt worden. Je noemt 

dit afplatten. Als je de buis aan de binnen- en buitenkant 

ondersteunt, kun je het afplatten voorkomen. 

 

 
Pijpen buigen op een hydraulische 

pijpenbuigmachine  

(Foto: Shayne Hensley) 

 

 

Hoe moeilijk een buis of pijp te buigen is hangt af van de dikte van 

de wand, de doorsnede en de grootte van de hoek die gebogen 

moet worden. Materialen kunnen verschillende stofeigenschappen 

hebben. Zachte materialen zoals koper, aluminium en ijzer met een 

hoog koolstofgehalte zijn makkelijker te buigen dan bijvoorbeeld 

roestvrijstaal. 

 

Voorbeeld 

Een buis van 100 mm UD en 4 mm dik buig je niet zo gemakkelijk als 

een pijpje van 10 mm UD en 1 mm dik. En een dikwandige pijp is 

moeilijker te buigen dan dezelfde pijp met geringe wanddikte. 
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MIG/MAG-LASSEN 
 

MIG/MAG-lassen MIG-lassen en MAG-lassen worden vaak in één adem genoemd. MIG 

is de afkorting voor Metal Inert Gas en MAG betekent Metal Active 

Gas. 

 

MIG-lassen werkt met inert gas. Dit soort gas zorgt ervoor dat het 

materiaal niet wordt aangetast. Soorten inert gas zijn argon en 

helium. Inert gas gebruik je bij het lassen van materialen zoals: 

• aluminium; 

• koper; 

• titanium; 

• en legeringen hiervan. 

 

MAG-lassen is lassen met een actief gas en gebruik je vooral voor 

het lassen van: 

• staal; 

• en roestvrij staal. 

 

De technieken zijn hetzelfde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een lastoorts 

 

 

 

Gebruik de juiste PBM's 
 

 

Het lassen doe je met een lastoorts. De lasdraad komt uit de 

lastoorts en wordt aangevoerd door de schakelaar op de toorts in te 

drukken. De snelheid waarmee de draad wordt aangevoerd is 

regelbaar. 

 

Tussen het lasdraad en het werkstuk ontstaat een lasboog, het 

lasdraad smelt weg. Tijdens het lassen wordt door het mondstuk een 

beschermgas aangevoerd. Dit voorkomt dat zuurstof het smeltbad 

binnendringt en er oxidatie ontstaat. 

 

Oxidatie leidt tot een zwakkere las en een lagere kwaliteit. Als het 

smeltbad is afgekoeld is een vaste verbinding ontstaan. 

 

Er ontstaat bij MIG-lassen, bijvoorbeeld bij het lassen van staal, geen 

slak. Een slak is een laagje dat het smeltbad beschermt dat aan het 

stollen is. 

 

Bij MAG-lassen, bijvoorbeeld bij het lassen van aluminium, komt er 

soms wel een slak voor. Of er wel of niet een slak ontstaat ligt aan 

het soort draad. Jij gaat in dit boekje alleen met staal lassen, dus 

MIG-lassen. Als je meer wil weten over verschillende soorten draad 

kun je dit een keertje aan je docent vragen. 

 

Door de hoge stroom ontstaat er een hoge temperatuur. Hierdoor 

smelt het materiaal en worden de verschillende onderdelen aan 

elkaar verbonden. 
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Werktekeningen Gereedschapskist 
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PO11 DESIGN TAFELLAMP 

 

Aan de slag! Een goede tafellamp helpt je om een prettige werksfeer te creëren. 

Je kunt je beter concentreren tijdens werkzaamheden. Daarnaast is 

deze design tafellamp een aanwinst voor elk interieur. 

 

In deze opdracht ga je een strakke design tafellamp produceren. 

 

Je ontwerp krijg je aangereikt in werktekeningen. Om de tafellamp te 

maken ga je plaatstaal zetten en een kabelboom maken. 

 
De tafellamp van plaatstaal 
 

 

 

Dit heb je nodig  

• 1 tot 2 mm plaatstaal voor het werkstuk 

• schuifmaat, gradenboog en liniaal 

• aftekengereedschap 

• ijzerzaag(machine), plaatschaar, slagschaar, uithoekschaar en 

zet- of kantbank 

• metaallijm of puntlasapparaat 

• vijlen 

• EU-stekker, schakelaar (in draad of los), e27-fitting en lamp 

• plakzadels en tie-wraps 

• isolatiemateriaal elektriciteit draden 

• soldeerstation en soldeertin 

• metaal- of kunststoflijm 

• ontvetmiddel en verf 

• PBM 

  

 

 
Verschillende aanzichten tafellamp 
 

 

 


