
D
PLAAT- EN CONSTRUCTIEWERK
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Aftekenen  

 BB KB Datum afronden Paraaf Beoordeling 

Oriëntatie 

Plaat- en constructiewerk x x    

Kennen en kunnen x x    

Praktijkopdrachten 

P1 PBM x x    

P2 Zetten x x    

P3 Buigen x x    

P4 Theelichthouder x x    

Beroepstaak rocket stove 

Beroepstaak voorbereiden x x    

Beroepstaak uitvoeren x x    

Beroepstaak afronden x x    

Theorie 

Veiligheid x x    

Tekening lezen x x    

Machines en gereedschappen 1 x x    

Constructieprofielen x x    

MIG/MAG-lassen x x    

Toetsen 

Toets x x    

Beoordeling theorie  
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TEKENING LEZEN 

 

Titelblok In een titelblok, onderaan een werktekening, staan algemene 

gegevens. 

 

Boven het titelblok staat nog een blok om gegevens in te zetten. Dit 

blok noem je de stuklijst. 

 

 

 
  

 Er is ruimte voor informatie over de verschillende onderdelen of 

stukken. Bijvoorbeeld het aantal stukken, het materiaal, de 

afmetingen en opmerkingen. Bij opmerkingen kunnen tips staan 

voor de volgorde waarin je een stuk moet maken of monteren.   

 

Ook zie je in welke schaal iets getekend wordt en uit hoeveel 

pagina's een werktekening bestaat. Daarnaast staat er het symbool 

van de gebruikte projectiemethode.   

  

Vraag 

 8  Welke maateenheid staat in het titelblok aangegeven? 

 
 

 

 

Schaal Als er in een titelblok staat aangegeven dat de schaal 1:1 is, dan 

betekent dit dat de tekening op ware grootte is getekend. Schaal 

1:1 betekent: 1 mm op de tekening is in werkelijkheid ook 1 mm. Je 

spreekt dit uit als schaal 1 op 1. 

 

Is je werkstuk heel klein, dan kun je de schaal aanpassen zodat je 

toch een duidelijke tekening kunt maken. Dit noem je een 

vergroting. Bijvoorbeeld schaal 5:1 betekent dat 5 mm op de 

tekening in werkelijkheid 1 mm is. 

 

Als je werkstuk groot is, kun je de schaal ook aanpassen. Dit noem 

je een verkleining. Schaal 1:5 betekent dat 1 mm op de tekening in 

werkelijkheid 5 mm is. 

 

In de tekening is hetzelfde blokje twee keer getekend. Een keer op 

ware grootte (schaal 1:1) en een keer verkleind (schaal 1:2). De 

tweede tekening is dus twee keer verkleind: 40 mm op de tekening 

is 80 mm in werkelijkheid. 

 
Het blokje is één keer op schaal 1:1 getekend, 

en een keer op schaal 1:2 
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 Zetbank  Een zetbank is een machine waarmee je metalen plaatmateriaal in 

een bepaalde hoek kunt buigen (zetten). Bij het vouwen wordt een 

werkstuk op een matrijs gelegd. De vouwhoek wordt gemaakt 

doordat een stempel het werkstuk in de matrijs drukt. De stempel 

en matrijs zijn plooigereedschap, zij zorgen voor de juiste vorm. 

 

 

 

 

 

 

 
Vingerzetbank 
 

 

 
Zetbank met veel vingers 
 

 

Het plaatmateriaal wordt gebogen tot de ingestelde hoek is bereikt. 

Als je het goed doet, wordt het plaatmateriaal niet beschadigd en 

blijft het vlak. De vorm van de omgezette hoek wordt bepaald door 

de (verwisselbare) zetliniaal. 

 

Bij een vingerzetbank bestaat deze zetliniaal uit allemaal losse 

stempels: de vingers. Deze stempels kunnen verschillende lengtes 

hebben. Bij zetten wordt vlak plaatmateriaal omgezet in een 3D-

product. 

 

 

 

Een handbediende zetbank bestaat uit drie hoofdonderdelen: 

• een onderbalk die bevestigd is op een frame 

• een bovenbalk met verstelbare zetliniaal 

• een buigbalk met handgreep. 

 

Het plaatmateriaal wordt tussen de onder- en bovenbalk geschoven 

en tussen beide balken geklemd. Vervolgens wordt de buigbalk met 

behulp van de handgreep omhooggetrokken. 

 

 
Een handbediende zetbank 
 

  

https://link.pie-totaal.nl/zetbank/
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CONSTRUCTIEPROFIELEN 

 

Profielen Van plaatmateriaal kun je mooie en bruikbare producten maken, 

bijvoorbeeld een ladekast of opbergmeubel. Als de afmetingen van 

het object of meubel groter worden en producten zwaarder zijn, is 

plaatmateriaal alleen niet voldoende. 

 

Er zijn ook producten te bedenken waar je juist geen plaatmateriaal 

wilt gebruiken. Een brug of een torenkraan bijvoorbeeld. Een grote 

kraan van plaatmateriaal wordt als een heel groot zeilschip: erg 

gevoelig voor wind. 

 

In die situaties maak je een constructie van profielen. Je kunt 

profielen met plaatmateriaal combineren. De profielen gebruik je 

voor de stevigheid en het plaatmateriaal voor de afwerking of 

bergruimte. 

 

In deze theorie leer je welke profielen er zijn. Je leert technieken om 

ze in de gewenste lengte en vorm te krijgen.  

 

In de beroepstaak rocket stove leer je hoe je profielen onderling en 

met plaatmateriaal kunt verbinden. 

 
Een fiets bestaat uit veel gebogen profielen: 

stuur, spatborden, frame, bagagedrager 
 

  

Vraag 

 22  Waarom kun je van plaatwerk alleen geen grote artikelen 

maken? 

 

 
 

 

 

Soorten profielen Profielen hebben over de gehele lengte dezelfde vorm en 

doorsnede. Er zijn veel verschillende vormen:  

• rond (dan noem je het een buis of pijp) 

• halfrond open of gesloten 

• vierkant 

• rechthoekig 

• driehoekig 

• ovaal 

• met een extra versteviging 

• met ruimte voor afdichtingen 

• hoekprofielen 

• enzovoorts 

 

Soorten en maten 

Veel profielen hebben door hun vorm de naam van een letter 

gekregen: C-profiel, H-profiel, I-profiel, L-profiel, T-profiel, U-profiel, 

V-profiel, X-profiel.  

 

 

 

 
Op het spoor zie je verschillende profielen 

bijvoorbeeld de rails en de 

bovenleidingportalen 
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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) 
 

 

Als de pijpen na buigen in één vlak liggen, is het werk vrij 

gemakkelijk. Het wordt ingewikkelder als je in 3D moet buigen. 

Bijvoorbeeld eerst omhoog, dan naar voren, dan weer omlaag en 

vervolgens weer naar achteren. Dan moet je eerst een schets van de 

leiding en de afmetingen maken. Hier geldt: drie keer meten, één 

keer buigen en dan controleren. 

 

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. 

 

 

Gereedschappen Kleine dunwandige leidingen (bijvoorbeeld waterleiding) kun je vaak 

met de hand en een buigijzer buigen. Voor iedere pijpdiameter is 

een ander buigijzer nodig en de buigstraal kan per buigijzer 

verschillen. Je kunt één of meer bochten op de goede plek buigen. 

 

Voor dikwandige leidingen (bijvoorbeeld voor hydraulische 

installaties) kun je met een buigijzer te weinig kracht zetten. Dan heb 

je een pijpenbuigmachine nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buigijzer 
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Het MIG/MAG-lasapparaat Een MIG/MAG-lasinstallatie bestaat uit verschillende onderdelen. 

 

 
Een MIG/MAG-installatie 
 

  

De draadaanvoereenheid zorgt voor een regelmatige draadaanvoer 

van haspel naar lastoorts. Twee of vier rollen duwen de draad door 

de toorts. De onderste rol is meestal de aandrijving, de bovenste 

zorgt voor de geleiding en drukafstelling. Door het instellen van de 

draadaanvoersnelheid, regel je de stroomsterkte. De draadaanvoer 

is in het lastoestel ingebouwd of is een losse eenheid. 

 

De werkstukkabel (massakabel) verbindt het werkstuk met de 

minpool van het lastoestel. De werkstukkabel moet je goed 

vastzetten. 

 

Het slangenpakket bevat een aantal onderdelen. Een flexibele 

stroomkabel zorgt voor de stroomgeleiding van lastoestel naar 

lastoorts. De stuurstroomkabel zorgt voor de aansturing van het 

lasproces. Een toevoerslang zorgt voor toevoer van gas van de 

gasfles naar de lastoorts. Bij vloeistofgekoelde toortsen zijn er ook 

aanvoer- en retourslangen voor de koelvloeistof. Tot slot is er de 

draadgeleider. Deze brengt de lasdraad van de draadhaspel naar de 

lastoorts. 

  

De lastoorts of het laspistool brengt alles bij elkaar: lasdraad, 

beschermgas, energie en bediening. Het mondstuk zet de elektrische 

spanning op de lasdraad. Dit gebeurt met een contactbuisje dat 

moet passen bij de diameter van de lasdraad. Een mondstuk rondom 

het contactbuisje verdeelt het beschermgas rondom de boog. Ook 

koelt het gas het voorste stuk van de lastoorts. Bij een 

vloeistofgekoelde lastoorts wordt het mondstuk gekoeld door een 

koelvloeistof. 

 


