




























Houtwerk                    Prep 1: Les 3              Mr. S. Pienaar 

 

Hamers: 

Dwarspenhamer: 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Dwarspen 
Word gebruik vir die intik van klein spykers.  

 

2.) Handvatsel 
Word van hout of harde plastiek gemaak. 

 

3.) Nek 
Die deel tussen die kop en die handvatsel. 

 

4.) Kop 
Word van gietyster gemaak. 

 

5.) Slaanvlak 
Oppervlakte wat die slaanwerk doen. 

 

6.) Wig 
Word van hout of metaal gemaak. 

Help sodat die kop stewig aan die handvatsel heg. 

 

 



Klouhamer:  

 

 

 

 

 

 

Gebruike: 

Word gebruik om groter spykers in te slaan. 

Die klou word gebruik om spykers mee uit te trek. 

 

Belangrik by die gebruik van ‘n hamer: 

Die kop en steel moet stewig aan mekaar wees. 

Wanneer spykers uitgetrek word moet ‘n stukkie afval hout tussen die hamer en 

die werk oppervlak geplaas word sodat die hamer nie die oppervlak sal beskadig 

nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Huiswerk Aktiwiteit: 

Vraag 1: 

1.1) Benoem die 6 onderdele van ‘n hamer                                                                            (6) 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

1.2) Waarvoor word ‘n hamer gebruik?                                                                                 (1) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

1.3) Wat is belangrik om te onthou wanneer jy met ‘n hamer werk?                              (2) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



 

1 
 

 

Metaalwerk    Prep     Les 3 

Beroepsgesondheid en veiligheid 

Inleiding 

Baie mense glo verkeerdelik dat ongelukke tog nooit met hulle sal gebeur nie. Juis 

daarom gebeur werkongelukke dikwels omdat mense onverskillig is en kanse 

waag. Om die waarheid te sê: Daar gebeur jaarliks bykans 220 000 ernstige 

industriële ongelukke in Suid-Afrika. 

Wetgewing streef daarna om werkplekke so veilig moontlik te maak. Alle Suid-

Afrikaanse veiligheidsregulasies is op die Wet op Beroepsgesondheid- en veiligheid 

Nr. 85 van 1993 gebaseer. Die handboek wat oor hierdie wet handel kan van enige 

plaaslike kantoor van die Departement van Arbeid bekom word. 
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Oorsake van ongelukke 

 

Ongelukke gebeur nou maar eenvoudig nie toevallig nie, maar is gewoonlik die gevolg 

van nalatigheid. Oorsake van ongelukke sluit in: 

• 'n deurmekaar werkplek; 

• Lospasende klere; 

• Die verkeerde gebruik van gereedskap 

• Die onakkurate stel van masjiene, 
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Die uitken van gevaarlike omstandighede en 

voorsorgmaatreëls om beserings en ongelukke te voorkom 

Goeie huishouding 

Dit beteken onder andere dat materiaal, gereedskap, 

werktuie en onvoltooide werk op bepaalde plekke 

gebêre moet word en dat geen los stukke of onderdele 

mag rondlê nie. 

Dit beteken eintlik dat elke ding 'n plek het, en dat dit 

daar gebêre moet word. 

Goeie huishouding is die grondslag vir veilige 

werksomstandighede. 

Ongelukvoorkoming  

‘n Ongeluk is 'n onbeplande en onbeheerde gebeurtenis, veroorsaak deur onveilige 

aksies en/of onveilige omstandighede. 

Voorbeelde van onveilige aksies: 

• Om roekeloos of teen 'n onveilige spoed te werk  

• Om sonder toestemming te werk  

• Om masjinerie en materiaal nie veilig te stel nie 

• Om veiligheidstoestelle uit te skakel  
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• Om veiligheistoestelle buite werking te plaas  

• Om voorwerpe onveilig te hanteer en te plaas  

• Om werkmaats te terg of vloek of om gek te skeer  

• Om toerusting op onveilige wyse te hanteer, of om hande of 

voete te gebruik in plaas van toerusting wat voorsien is 

• Om werkende masjinerie te verstel 

• Om op onveilige plekke te staan, en  

• Om nie veiligheidstoerusting te gebruik of beskermende 

kleredrag (soos skutbrille) te dra tydens slyp- of kapwerk, of 

nie die regte soort skoen, oorpak, handskoen of voorskoot te 

gebruik nie. 

 

Voorbeelde van onveilige omstandighede:  

• Onveilige konstruksies  

• Deurmekaar en lukrake beplanning aangebrek aan masjien- 

en ander beskutting  

• Gevaarike werksomstandighede soos growwe, skerp of 

glipperige oppervlakke 

• Ontoereikende beskuttng  

• Swak fabriekuitleg met onvoldoende of swak gemerkte 

looppaaie, uit- of ingange. 

• oorvol werkswinkels  
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• gebrekkige beskermende drag 

• onveilige fabriekventilasie 

• onveilige beligting, en 

• afvalmateriaal op die vloer (houers moet voorsien word). 

 

Bankwerk 

Die wet skryf die volgende voorsorgmaatreëls voor:  

• Maak seker dat gereedskap en materiaal se 

skerp punte nie by jou werkbank uitsteek nie.  

• Wanneer jy met 'n beitel aan metaal kap, doen 

dit in 'n rigting waar  afvalmateriaal niemand 

kan tref nie. Gebruik waar nodig 'n skerm vir jou eie veiligheid. 

• Moenie beitels met paddastoelkoppe (koppe wat omkrul) gebruik nie. 

• Verseker dat rolle materiaal nie van die werkbank afrol en jou voete beseer 

nie. Plaas ook swaar voorwerpe 'n ent weg van die bank se rand sodat dit nie 

afval nie. 

• As jy regshandig is en 'n ystersaag gebruik, behoort jy aan die regterkant van 

die bankskroef te sny. Indien die saaglem breek, sal jou hand veilig weg van 

die bankskroef en die werkstuk af beweeg. 

• Maak seker dat vyle handvatsels het. 

• Wanneer jy 'n hamer gebruik, moet jy seker maak dat die kop stewig sit. 

• Moenie skerp, puntige gereedskap in jou sakke sit nie. 
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• Moenie 'n hamer direk op harde metaal gebruik nie - metaalsplinters kan 

wegspat en iemand beseer. Plaas 'n stuk sagte materiaal (soos koper) oor die 

metaal om as skerm dien. 

Aktiwiteit 1 

Noem vyf veiligheidsvoorsorgmaatreëls om te tref wanneer jy by 'n werkbank werk. 

 



 

Basiese tegnologie 

Naam en van:____________________________________            Prep. 

Week 3 

Werk aktiwiteit  

Instruksies 

• Teken die title blok oor met al die nodige informasie.                       

(25) 

• Teken die volgende handgereedskap in vryhand binne die title blok 

(20) 



 


