


















Houtwerk                    Prep 1: Les 5              Mr. S. Pienaar 

 

Klampe:  

 

 

G-Klampe: 

Algemene groottes van 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm en 

300mm. 

Gebruike: 

Om werk onder druk en in posisie te hou tydens lymwerk. 

Om werk in posisie te hou terwyl daaraan gesaag word. 

Om werk op die werkbank vas te klamp terwyl daaraan gewerk word. 

 

 

 

 

Raamklamp: 

Algemene groottes van 450mm, 600mm, 750mm, 900mm en 1050mm.  

Gebruike: 

Om werk onder druk en in posisie te hou tydens lymwerk. 

 

Belangrik by die gebruik van ‘n klamp: 

Gebruik houtblokkies om die werk te beskerm teen merke wat die klamp kan maak 

op die hout. 

Die drukking moet dieselfde by al die klampe wees. 

Moenie dat enige lym aan die skroefdraad kom nie. 

 



Bankskroef: 

Onderdele: 

1) Slinger 

2) Knop 

3) Beweegbare kaak 

4) Vaste kaak 

5) Stofskerm 

6) Glystaaf 

7) Sluitkraag 

8) Knipstaaf 

9) Halfmoer 

10) Skroefbout 

11) Sneller 

 

Gebruike: 

Om werk in posisie te hou terwyl daaraan gesaag word. 

Om werk in posisie te hou terwyl daaraan geboor word.  

Om werk in posisie te hou terwyl daaraan geskuur word. 

Om werk in posisie te hou terwyl spykers uitgetrek word 

 

Belangrik by die gebruik van ‘n bankskroef: 

Moenie die bankskroef te styf vasdraai nie, omdat die skroefbout beskadig kan 

word. 

Moenie die handvatsel met ‘n hamer of enige ander voorwerp slaan nie. 

 

 

 

 

 

 



Huiswerk Aktiwiteit: 

Vraag 1: 

1.1) Benoem die 11 onderdele van ‘n bankskroef.                                                             (11) 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

1.2) Waarvoor word ‘n g-klamp gebruik?                                                                            (3) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

1.3) Waarvoor word ‘n raamklamp gebruik?                                                                        (1) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 



Metaalwerk    Prep     Les 3 

Kragaangedrewe masjinerie 

Bankslypmasjien 

 

Perspeksskerm       Kop 

Gereedskapgids      Wielbeskermdop 

Aan/af skakelaar      Maksimum gaping 3mm 

  Slypwiel 

         Staander 

Figuur: 'n Bankslypmasjien 

Kom die volgende veiligheidsreëls na: 

• Gebruik 'n masjien slegs nadat die skerms korrek aangebring is. 

• Maak seker dat daar geen olie of ghries op die vloer rondom die masjien lê nie. 

• Verseker dat die gereedskapgids nie meer as 3 mm van die slypwiel se oppervlak is 

nie. 

• Moenie voor die slypwiel staan wanneer jy die masjien aanskakel nie. Laat die masjien 

vir 'n paar sekondes loop voordat jy begin slyp. 

• Indien die slypwiel ongelyk draai, skuur dit af met 'n amarilbywerker. 

• Gebruik net die vlak van 'n enkelholslypwiel om op te slyp, en nooit die kant nie. Die 

ander slypwiele behoort net vir hulle bestemde doel gebruik te word. 

• Beweeg versigtig en geleidelik nader aan die slypwiel, en moenie materiaal daarop 

"stamp" nie. 

• Moet nooit "drukslyp" en sodoende die motor stadiger laat loop of algeheel laat stop 

nie. 

• Verstel die gereedskapgids net wanneer die slypwiel stilstaan. 



• Klamp werkstukke en vashoutoestelle veilig en stewig vas. 

• Moet nooit die slypwiel in snyvloeistof laat staan nie aangesien dit die slypwiel "van 

balans af" kan laat loop wanneer jy dit weer aanskakel. 

 

Montering van 'n slypwiel 
 

Die volgende stappe word aanbeveel: 

• Kies die korrekte tipe slypwiel vir die taak. 

• Gaan die slypwiel na vir krake, en klop daarteen om die "luitoets" te doen. 

• Moet nooit 'n beskadigde of swak bygewerkte slypwiel gebruik nie. 

• Maak seker dat die wielspoed nie die vervaardiger se aanbeveling oorskrynie. 'n 

Voorbeeld van 'n vervaardiger se aanbeveling is op die veiligheidsteken te vinde. 

• Moet nooit die slypwiel op die spil forseer nie. 

• Gebruik slegs een gladde papierspasieerder aan elke kant van die slypwiel. Gebruik 

werklike en korrek ingelate flense van dieselfde grootte en ten minste een derde van 

die slypwiel se deursnee. 

• Draai die slypwiel versigtig met 'n skroefsleutel vas totdat dit net vas genoeg sit. 

• Vervang die skerms op die korrekte wyse. 

• Staan opsy en skakel die masjien aan. Laat dit loop terwyl jy die slypwiel met 'n 

amarilbywerker afskuur. 

• Sit nou die masjien af en verstel die gereedskapgids om net minder as 2 mm van 

die slypwieloppervlak te wees. Verseker dat die beitelslee parallel met die 

slypwieloppervlak is. 

Slypwiele 

Die aanbevole spilspoed (in omwentelings per minuut) behoort duidelik op alle edrewe 

slypmasjiene aangedui te word, en die randspoed van die slypwiel oort nooit die 

vervaardiger se aanbeveling te oorskry nie.  

 

Ander veiligheidsmaatreëls sluit die volgende in: 

 

• Elke slypwiel behoort 'n skerm te hê wat die impak van 'n slypwiel wat breek kan 

weerstaan. 

• Bankslypmasjiene behoort 'n deursigtige skerm te hê om die operateur se oë te 

beskerm. 

• Op elke masjien moet daar 'n kennisgewing wees wat persone verbied om sonder 

voldoende oogbeskerming slypwerk te doen, na te gaan of dop te hou. 

Aktiwiteit 1 

1. Noem 5 veiligheidsvoorsorgmaatreels om te tref wanneer jy met ‘n slypwiel 

werk. 



2. Noem 5 stappe om te volg wanneer jy ‘n slypwiel monteer. 

 

 

Staanboor 

 

Let altyd op die volgende:  

• Kies die korrek geslypte boor vir die taak wat jy moet verrig en die materiaal 

waarmee jy gaan werk. 

• Moenie die sleutel in die kloukop los wanneer jy die masjien verlaat nie. 

• Moet nooit die masjien aanlos terwyl niemand daarmee werk nie.  Klamp die 

werkstuk stewig aan die tafel vas en moet dit nie met jou hand probeer vashou 

nie. 

• Moet nooit die werkstuk met jou hand probeer keer indien dit uit die klamp glip 

nie. 

• 'n Boor behoort teen die korrekte spoed vir die spesifieke taak te loop.  Moenie 

'n boor by 'n werkstuk inforseer nie — dit kan die boorpunt laat breek 

ofversplinter, en moontlike beserings tot gevolg hê. 

• Gebruik 'n borsel of houtstaaf— en nie jou vingers, afvalmateriaal of lappe nie 

— om snysels van die boor te verwyder. 

• Wees versigtig wanneer jy oor 'n draaiboor strek, om nie jou 

 

 

Aard (geel/groen) 

 

Neutraal (blou) 

 

Lewendig (bruin 

 

 

 

 

 

Draagbare elektriese gereedskap 
 



Draagbare elektriese gereedskap moet geaard word indien dit nie dubbelgeïsoleerd is nie. 

Dit   behoort ook korrek in stand gehou te word. Elektriese koorde moet onbeskadig en 

proppe in ‘n goeie toestand wees. 

 

 

 

 

Aktiwiteit 2 
1. Noem 5 veiligheidsvoorsorgmaatreels om te tref wanneer jy met ‘n staanboor 

werk. 
 



Aktiwiteit 4  

Noem twee veiligheidsvoorsorgmaatreëls vir 

elk van die volgende: vervoerbande; aspunte 

wat uitsteek; draai-asse; en algemene 

masjienbeskerming. 

 



 

Basiese tegnologie 

Naam en van:____________________________________            Prep. 

Week 4 

Werk aktiwiteit  

Instruksies 

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

(25) 

• Teken die volgende 2D skets met die help van ‘n liniaal binne die 

title blok 

(20) 

 



 


