Examen VMBO-GL

2014
tijdvak 1
maandag 12 mei
09.00 - 11.00 uur

voertuigentechniek CSE GL

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 60 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
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Meerkeuzevragen
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

1p

1

Hier zie je een scheef versleten band.

Wat kan de oorzaak zijn van dit scheef afslijten?
A een te hoge bandenspanning
B een te lage bandenspanning
C een verkeerde sporing
D het remmen met blokkerende wielen
1p

2

Op een autoband staan deze gegevens: 195/65 R15 91 V.
Welk deel van de codering geeft de maximale snelheid van een band
aan?
A 195/65
B R15
C 91
D V
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3

Hier zie je een stuurinrichting.

Welk type stuurinrichting is dit?
A een directe besturing met elektrische bekrachtiging
B een indirecte besturing met elektrische bekrachtiging
C een directe besturing met hydraulische bekrachtiging
D een indirecte besturing met hydraulische bekrachtiging
1p

4

Bij deze personenauto zijn enkele aanzichten en maten aangegeven.

 Wat is de spoorbreedte van de achteras?
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5

Bij deze personenauto zijn enkele aanzichten en maten aangegeven.

 Wat is de wielbasis van de auto?

GL-0681-a-14-1-o

4 / 30

lees verder ►►►

1p

6

Wat is de naam van deze wielophanging?

A
B
C
D
1p

7

Double wishbone
McPherson
starre as
torsiegeveerde ophanging

Hier zie je een stuurinrichting met twee kruiskoppelingen.

Wat is de functie van de kruiskoppeling bij 1?
A maakt het stuur in hoogte verstelbaar
B zorgt voor een grotere overbrengingsverhouding
C zorgt voor het lichter sturen van de auto
D zorgt voor meer veiligheid bij een aanrijding
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8

Je ziet hier een motorfiets.

Wat is de functie van de gaten in de remschijf?
A Ze geven sterkte aan de remschijf.
B Ze zijn nodig bij een ABS-systeem.
C Ze zorgen voor een betere koeling.
D Ze zorgen voor een groter remoppervlak.
1p

9

Hier zie je een onderdeel van een remsysteem.

 Wat is de naam van het deel bij 1?
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10

Op deze tekening zie je een hoofdremcilinder.

Waarom heeft het remvloeistofreservoir twee aansluitingen op de
hoofdremcilinder?
A Die zijn nodig voor een gescheiden remsysteem.
B Het verversen van remvloeistof is hierdoor eenvoudiger.
C Ze zorgen voor het ontluchten van het remsysteem.
D Ze zorgen voor een grotere remdruk.
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11

Hier zie je een digitaal symbool.
a

1

b

Z

 Vul de waarheidstabel verder in.
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage.

1p

12

13

b

0

0

1

0

0

1

1

1

Z

Wat is de naam van deze sleutel?

A
B
C
D
1p

a

12-kantige steeksleutel
dynamosleutel
open ringsleutel
startmotorsleutel

Welke twee onderdelen kun je verwijderen met dit speciale gereedschap?
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14

Hier zie je schematisch een ABS-systeem.

 Zijn de onderdelen 5, 7 en 9 een actuator, een regeleenheid of een
sensor?
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage.
onderdeel

actuator

regeleenheid

sensor

5
7
9
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15

Bij een auto met ABS-systeem is de wielsensor van het linkervoorwiel
defect.
Werken het remsysteem en het ABS dan nog op de juiste manier?
A Het remsysteem en het ABS werken allebei nog goed.
B Het remsysteem en het ABS werken allebei niet meer.
C Het remsysteem werkt nog wel, maar het ABS niet.
D Het remsysteem links voor werkt niet, maar het ABS nog wel.

1p

16

Welke codering kan er op een flacon remvloeistof staan?
A 15W40
B Dot 4
C 75W90
D ATF-oil

1p

17

Hier zie je een koppelingsplaat.

Wat is de functie van de veer bij de pijl?
A het pedaal terugduwen na het bedienen van de koppeling
B schokken in de aandrijflijn opvangen
C voor een lichtere bediening van het koppelingspedaal zorgen
D voor het soepel aangrijpen van de koppeling zorgen
1p

18

Een voertuig staat stil, de motor draait en de koppeling is ingetrapt.
 Welke onderdelen van de koppeling draaien en welke staan stil?
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage.
onderdeel
koppelingsplaat
prise-as
drukgroep
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1p

19

Een auto heeft een hydraulische koppelingsbediening.
Wat is een voordeel van een hydraulische bediening in vergelijking met
een mechanische bediening?
A Een hydraulische heeft een langere pedaalslag.
B Een hydraulische heeft minder slijtage aan de koppelingsplaat.
C Een hydraulische is minder milieubelastend bij de sloop van de auto.
D Een hydraulische kost minder kracht bij het bedienen.

1p

20

Dit is een schematische tekening van een versnellingsbak.

 Bereken de overbrengingsverhouding van de 2e versnelling.
Laat ook de berekening zien. Rond af op twee decimalen.
1p

21

Van een versnellingsbak met eindvertraging is de 5e versnelling
ingeschakeld. Gegevens:
 i 5e versnelling = 0,90
 i eindvertraging = 3,75
 Bereken de totale overbrenging.
Laat ook de berekening zien. Rond af op twee decimalen.
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22

De motor van een auto heeft een draaimoment van 175 Nm.
De totale vertraging in versnellingsbak en eindvertraging is 5.
 Wat is het draaimoment aan de wielen?

1p

23

Hier zie je een tekening van een differentieel.

 Noteer twee situaties waarbij de satelliet (bij 4) draait ten opzichte van
de satellietendrager (bij 5).
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24

Dit zijn enkele pneumatische componenten.

 Sluit de componenten in de tekening juist aan: als ventiel a of b
bediend wordt, zal zuigerstang Z naar buiten gaan.
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage.
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25

In deze grafiek kun je aflezen wat het brandstofverbruik van een auto is
bij verschillende snelheden.
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 Bij welke snelheid (ongeveer) gebruikt de auto de minste brandstof?

GL-0681-a-14-1-o

14 / 30

lees verder ►►►

1p

26

Onder de motorkap van een VW Polo 1.2 met 3 cilinders zie je dit plaatje.

Hoeveel kleppen heeft elke cilinder?
A 1 inlaatklep en 1 uitlaatklep
B 1 inlaatklep en 2 uitlaatkleppen
C 2 inlaatkleppen en 1 uitlaatklep
D 2 inlaatkleppen en 2 uitlaatkleppen
1p

27

Dit is het kaartje van een compressietest.

 Noteer twee mogelijke oorzaken van de lage compressie van
cilinder 2.
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Hier zie je een tekening van de motor van een Ford 1.7.
Beantwoord de vragen 28 en 29.

1p

28

Wat is de draairichting van de krukas? Verklaar je antwoord.

1p

29

De verhouding in snelheid van de krukas ten opzichte van de nokkenas is
2 : 1.
 Waarom moet de verhouding 2 : 1 zijn?
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30

Wat kun je meten met deze refractometer?

A
B
C
D
1p

31

de kwaliteit van de remvloeistof
het vochtgehalte in de remvloeistof
het kookpunt van de koelvloeistof
de vorstbeveiliging van de koelvloeistof

Op deze tekeningen zie je het tweeslagproces.
Bij welke tekening is de spoelpoort geopend?

A
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32

Dit zijn elektrische onderdelen.
Welk onderdeel zorgt voor het inschakelen van de koelventilator?

A

B

C

1p

33

D

Voor autobedrijven gelden milieu-eisen.
 Zijn de maatregelen hieronder milieu-eisen voor autobedrijven?
Geef wel of geen milieu-eis aan.
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage.
is wel
milieu-eis

is geen
milieu-eis

De werkplaatsvloer is vloeistofdicht.
Er is genoeg verlichting in de werkplaats.
Bij elke werkplek is een filtersysteem voor
uitlaatgassen.
De afvalstoffen worden gescheiden bewaard.
1p

34

De motortemperatuurmeter van een voertuig loopt in de stad te hoog op.
Wat kan de oorzaak zijn?
A De koelventilator blijft draaien.
B De koelvloeistof is verouderd.
C De thermoschakelaar is defect.
D De thermostaat blijft openstaan.
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35

Wat meet deze sensor?

A
B
C
D

de druk van de motorolie
de temperatuur van de koelvloeistof
de temperatuur van de motorolie
het pingelen van de motor

1p

36

Welk onderdeel regelt bij een benzine-injectiesysteem de hoeveelheid in
te spuiten brandstof?
A de ECU
B de gaspedaalsensor
C de pingelsensor
D de injector

1p

37

Een katalysator zorgt voor het omzetten van schadelijke naar minder
schadelijke stoffen.

 Noteer een schadelijke stof die de katalysator binnenkomt.
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38

Wat meet een lambdasonde in de uitlaatgassen?

A
B
C
D
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hoeveelheid
hoeveelheid
hoeveelheid
hoeveelheid

koolmonoxide
roetdeeltjes
stikstof
zuurstof
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Hier is het brandstofsysteem van een commonrail-dieselmotor getekend.
Beantwoord de vragen 39 en 40.

1p

39

Wat is de functie van onderdeel 8?
A de brandstof filteren
B de brandstof koelen
C de brandstof onder druk zetten
D de brandstof verwarmen

1p

40

 Kleur alle hogedruk-brandstofleidingen in de tekening.
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage.
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41

Hier zie je vijf motoronderdelen.
 Welke motoronderdelen horen bij een smeersysteem en welke niet?
Gebruik de uitwerkbijlage.
hoort wel bij
smeersysteem
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1p

42

Hier zie je een vliegwiel.

 Waarom heeft een vliegwiel veel massa?
1p

43

Een Jaguar XKR heeft een 8-cilinder-motor en een cilinderinhoud van
4196 cc.
 Wat is de cilinderinhoud per cilinder? Laat ook de berekening zien.

1p

44

Met deze klepstelplaatjes kun je kleppen stellen.

Met welk gereedschap meet je de dikte van klepstelplaatjes?
A met een meetklok
B met een rolmaat
C met een schroefmaat
D met een voelermaat
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45

Dit symbool staat op een fles in het magazijn.

Wat betekent dit symbool?
A giftige stof
B licht ontvlambare stof
C oxiderende stof
D schadelijke stof
1p

46

Hier zie je een tabel met specificaties van gloeilampen.

Voor een klant moet je lampen met een vermogen van 100/90 Watt
bestellen.
 Wat is het Philips-bestelnummer van deze lampen?
1p

47

Voor iedere auto die in Nederland op de openbare weg rijdt, is een
kenteken afgegeven.
Welke instantie geeft de kentekens uit?
A de BOVAG
B de RDW
C het gemeentehuis
D het autobedrijf
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48

Hier zie je het etiket van een brandblusser.

 Voor welke branden is deze brandblusser geschikt?
Geef wel of niet geschikt aan. Gebruik de uitwerkbijlage.
wel geschikt

niet geschikt

voor vloeistofbranden
voor metaalbranden
voor gasbranden
voor brand van vaste stof

1p

49

Ieder garagebedrijf moet afvalproducten gescheiden inzamelen,
bijvoorbeeld koelvloeistof, glas en papier.
 Noteer drie andere afvalproducten die je gescheiden moet inzamelen.
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50

Dit is een verlichtingsschema met de zekeringen F1 tot en met F13.

Zekering F11 brandt door.
 Welke lampen branden dan niet meer?
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51

Hier zie je de tekening van een elektrische installatie.

Welk nummer heeft de claxonschakelaar?
A S1
B S2
C S4
D S7
1p

52

Hier zie je het symbool van een contactslot met drie standen.
Op aansluiting 30 staat constant de accuspanning.

 Op welke andere aansluiting(en) komt in stand 2 spanning te staan?
1p

53

In een garage is de oliedrukschakelaar van een Volvo V70 vervangen.
Hieronder staan de kosten van de reparatie.
oliedrukschakelaar

€ 22,00

uurloon

€ 70,00

arbeidstijd

30 minuten

btw

21%

 Welk bedrag moet de klant betalen? Laat ook de berekening zien.
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54

Een klant wil een prijsopgave voor een reparatie aan zijn auto.
Naar wie verwijs je de klant?
A naar de eerste autotechnicus
B naar de receptionist
C naar de magazijnchef
D naar de werkplaats-chef

1p

55

Bij welke organisatie zijn autoschade-herstelbedrijven meestal
aangesloten?
A bij de ANWB
B bij de BOVAG
C bij de FOCWA
D bij de Vakgarage
Hier zie je een checklist voor het onderhoud van een auto.
Beantwoord de vragen 56 en 57.
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x 1000 km
werkzaamheden
banden: conditie en slijtage
controle remblokken en -schijven
voor
controle remblokken en -schijven
achter
luchtfilter vervangen
verlichting controleren
distributieriem vervangen
remvloeistof verversen
(of iedere 24 maanden)
bougies vervangen
motorolie en oliefilter vervangen
(of iedere 12 maanden)
pollenfilter vervangen
(of iedere 12 maanden)

c = controleren
v = vervangen
1p

56

Wat is het onderhoudsinterval van deze auto?

1p

57

Wanneer moet je volgens de checklist de remvloeistof verversen?
A na 1 jaar, of na elke 60.000 km
B na 1 jaar, of na elke 150.000 km
C na 2 jaar, of na elke 60.000 km
D na 2 jaar, of na elke 150.000 km
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58

Je gaat een band van een auto vervangen.
 Welke van deze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruik
je? Geef wel of niet aan.
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage.
PBM
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59

Een auto heeft een brandstofverbruik van 12,3 liter per 100 km.
Je maakt een rit van 550 km. De benzineprijs is € 1,68 per liter.
 Hoeveel kost deze rit je aan brandstof?
Laat ook de berekening zien.

1p

60

Dit is het embleem van de stichting Nationale AutoPas.

Wat doet de Nationale AutoPas?
A De NAP onderzoekt het brandstofverbruik van personenauto’s.
B De NAP geeft milieupassen voor voertuigen uit.
C De NAP houdt de kilometerstanden bij van de aangemelde auto’s.
D De NAP houdt toezicht op de Hinderwetvergunning van autobedrijven.
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