
 

 

SCHROEFDRAAD TAPPEN 
Wat is schroefdraad? 

Schroefdraad is een groef in een gat, of op een as, die in een spiraalvorm loopt. 

Wanneer je die groef volgt ga je steeds al ronddraaiend omhoog (of omlaag). 

Schroefdraad in een gat noemt men binnendraad. Wanneer je een zelfde groef om een 

as (pen) maakt die ook als een spiraal om de as loopt, dan heb je ook schroefdraad.  

Schroefdraad om een as noemt men buitendraad. 

De meest voorkomende schroefdraad is metrische schroefdraad. Metrische schroefdraad 

wordt aangeduid met de hoofdletter M. Het getal dat achter de letter M wordt geplaatst 

geeft de grootste diameter van de schroefdraad aan. Bijvoorbeeld M8, hierbij is de grootste 

maat 8 mm. M8 betekent dus Metrische schroefdraad met een buitendiameter van 8 

mm. 

 

 

  

http://www.booglassen.com/wp-content/uploads/2015/01/Binnendraad-M8.jpg
http://www.booglassen.com/wp-content/uploads/2015/01/Buitendraad-M8.jpg


 

 

Schroefdraad tappen 

Wil je schroefdraad snijden in een gat dan noem je dit tappen. Voor het tappen van 

schroefdraad moet het geboorde gat kleiner zijn dan de buitendiameter van de tap anders 

kun je geen schroefdraad meer in het materiaal snijden. 

 

 

 

In onderstaande tabel is weergegeven met welke boor diameter je het gat moet boren om 

de gewenste schroefdraad te kunnen tappen. Voorbeeld: wil je schroefdraad M8 tappen 

dan moet je een gat boren van 6,8 mm. 

 

http://www.booglassen.com/wp-content/uploads/2015/01/Boor-en-tap-in-materiaal.jpg
http://www.booglassen.com/wp-content/uploads/2015/01/Tabel-boordiameter.jpg


 

 

Machine tappen 

Machine tappen zijn geschikt om in een boormachine of speciale tapmachine te gebruiken. 

De boormachine moet langzaam en rechts -en linksom kunnen draaien. Bij machinetappen 

heb je maar één tap en geen set van drie. Hierdoor gaat het gebruik van machine tappen 

sneller. 

Maar machinetappen worden heel vaak ook gebruikt om handmatig mee te tappen. Met 

een machinetap wordt de schroefdraad in één keer met één tap gesneden (getapt). 

Ook hier moet je er op letten dat de tap haaks in het werkstuk wordt gedraaid en dat je bij 

iets dikkere materialen altijd een smeermiddel gebruikt. 

 

 

 

 Handtappen 

 

Voor het tappen met de hand heb je een set van drie tappen. Dit zijn een voorsnijder (1e 

tap), een middensnijder (2e tap) en een nasnijder (3e tap). 

De voorsnijder (1e tap) is te herkennen aan één groef als merkteken. Hij snijdt weinig 

materiaal weg. De middensnijder (2e tap) heeft twee groeven als merkteken. De 

middensnijder snijdt iets dieper in het materiaal. De nasnijder (3e tap) heeft geen groeven 

als merkteken. Deze snijdt tot de hele diepte van de schroefdraad. 

 

Bij dik materiaal moet je alle drie de tappen gebruiken; eerst gebruik je de 1e tap, daarna 

de 2e tap en als laatste de 3e tap. 

Bij hoefijzers kan het vaak alleen met de 3e tap. Deze moet er dan wel bijna helemaal 

ingedraaid worden, omdat hij bovenaan pas de goede maat heeft. 
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Snijolie (Boor- en tapolie) 

Het gebruik van Snijolie verbeterd te snelheid en kwaliteit van de tap. Ook de levensduur 

van de tap heeft hier baat bij. 

 

 

 

 

Voor het draaien van de tap gebruik je een wringijzer. Deze klem je om het vierkante deel 

boven aan de tap. Draai het wringijzer altijd met twee handen omdat je anders de tap kunt 

afbreken. 

 

 

 

 

 

http://www.booglassen.com/wp-content/uploads/2015/01/Snijolie.jpg
http://www.booglassen.com/wp-content/uploads/2015/01/Wringijzer-JR.jpg


 

 

 

 

Haaks tappen 

Let er bij het tappen op dat de tap, in twee richtingen (naar voor of achter naar links of 

rechts), haaks in het werkstuk wordt gedraaid. Let je hier niet voldoende op dan komt de 

schroefdraad scheef in het gat. Ook gaat het tappen steeds zwaarder en kan de tap 

afbreken. 
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Spanen breken 

Na iedere halve slag snijden moet de tap een kwartslag terug draaien om de spaan af te 

breken. Wanneer de spaan te groot wordt kan hij vastklemmen tussen de tap en het 

werkstuk, waardoor de tap kan breken. 

 

 

Blind gat 

Een blind gat is een gat met een bodem.Bij het tappen in een blind gat kunnen de spanen 

er niet onderuit vallen. Wil je tot onder in het gat schroefdraad snijden dan moet je de tap 

er één of meerdere keren uitdraaien om de spanen er uit te halen. Dit is afhankelijk van de 

schroefdraaddiepte. 
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