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GEBRUIKSAANWIJZING
Links van de tekst staan letters met nummers zoals F3 en T5.
F3 betekent Foto 3 (zie op het fotoblad foto nummer 3). T5 betekent Tekening 5.

MATERIAALLIJST
6 m pijp, vierkant 30 á 40 mm, voor onderstel.
35 cm pijp, vierkant 20 mm.
32 cm pijp, vierkant 15 mm.
75 cm draadstang, Ø 10 mm.
24 st. 10 mm moeren.
2 drukveren, 10 cm lang, Ø 15 mm; doorsnede draad 1 mm.
75 cm platijzer 30 x 4 mm.
15 cm ijzer, rond ± 6 mm.
Multiplex, 75 x 35 cm, dik 20 mm voor bovenblad.
Multiplex, 35 x 30 cm, dik 20 mm voor plaatsen motortje.
12 schijven multiplex, Ø 8 cm, dik 18 mm.
1 schijf multiplex, Ø 6, 5 cm, dik 18 mm.
14 slotboutjes, Ø 6 mm, lang 30 mm.
4 kogellagers SKF nr. 6200 (asgat is 10 mm; buitenwerks 30 mm).
2 slotboutjes, Ø 6 mm, lang 70 mm.
1 V-snaartje.
Multiplex voor hulpstukken (zie tekening).

INLEIDING
“Uitvinder G.” was het pseudoniem van medewerker Jan Gosselink aan het tijdschrift De
Twaalf Ambachten, die z’n werk – o.a. het ontwerpen van gereedschappen – ten goede wilde
laten komen van experimenten t .b.v. nieuwe energie- en grondstofbesparende technieken en
werkwijzen, die toegepast kunnen worden door kleinschalige mens- en milieuvriendelijke bedrijven.
In deze werkmap vindt u de cirkelzaag-slijper en het bandschuurapparaat. De werktekeningen zijn
op schaal (70% van ware grootte, indien 1 : 1 op A4 afgedrukt), behalve waar dit niet nodig is (bij
overzichtstekeningen bijvoorbeeld). In het algemeen komt het niet zo erg nauw met de afmetingen,
maar de passingen zijn wel belangrijk. En dat is dan wel aangegeven.
F3 WERKOMSCHRIJVING
T3 We beginnen met het onderstel. Daartoe zijn op de tekening de diverse aanzichten gegeven.
De afmetingen van het onderstel zijn niet zo van belang. De hoogte kunt u zelf bepalen, zodanig
dat u plezierig werkt, dus zo’n 80 cm ongeveer.
Het bovenblad bepaalt de overige grootte, dat is dan 35 cm bij ongeveer 75 cm.
(Het onderstel is niet precies even groot als het bovenblad, omdat een van de rollen wat uitsteekt).
Het vooraanzicht geeft daarvan een goed beeld.
F1 Het wordt het eenvoudigste gemaakt van hoekijzer 25 x 25 x 3 mm of vierkante pijp van 25 á
30 mm. Goed haaks in elkaar lassen. Eerst puntlassen, nameten, eventueel corrigeren en dan pas
echt vastlassen. Denk om de lasstroom. Niet te veel, want anders maakt u gaten in het materiaal,
maar vooral niet te weinig, anders krijgt u zogenaamde plaklassen, die later onherroepelijk
loslaten.
Een zijde van de tafel moet open blijven, omdat u anders het schuurband niet kunt aanbrengen.
Zie tekening voor de afmetingen van het bovenblad en wat u daarmee moet doen.
Dit wordt gemaakt van het stuk multiplex van 75 x 35 cm.
Voor de bevestiging van het bovenblad aan het onderstel gebruikt u slotboutjes.
De boutjes verzinken, zodat het bovenblad absoluut vlak en glad blijft.
De kant van rol A steekt ongeveer 2 cm buiten het onderstel.
De andere kant, die van rol B, heeft een inham. Daar haalt u het onderste deel
van de vierkant pijp of het hoekijzer weg, in het midden van de inham, over
ongeveer 8 cm.
T1 ROLLEN
F2 Rol A: hiervoor heeft u nodig 6 schijven van 8 cm doorsnede en 1 van 6, 5 cm.
Voor ze op elkaar te lijmen maakt u in alle schijven een gaatje van 6 mm.
Precies in het midden! Dat moet nauwkeurig gebeuren, omdat daar de asjes doorheen moeten en
het mag niet slingeren.
Rol B: hiervoor geldt hetzelfde, alleen 6 schijven. Wat nu volgt geldt weer voor beide rollen:
Na het boren van de gaten van 6 mm steekt u door dit gat een asje van 6 mm rond.
Daardoor komen de schijven goed recht boven elkaar. Nu kunt u de schijven aan elkaar vast
lijmen. Goede houtlijm gebruiken, dan goed klemmen en laten drogen.
De asjes verwijderen.
Nu moet aan weerszijden van de rol een kogellager aangebracht worden. Een goede kogellager is
b.v. SKF 6200. Maar als u goedkoper een ander kunt krijgen kan dat ook, als het maar een asgat
heeft van 10 mm. Om het kogellager stevig in de rollen te krijgen, moet u een gat boren, waar het
kogellager moeilijk in gaat. Het beste kunt u hiervoor een verstelbare boor gebruiken.
Proefboren in een stukje multiplex. Het gat moet zo diep worden, dat het kogellager er geheel in

gaat. Dat zal zo ‘n 10 mm zijn.
Als de gaten er in zitten, boort u de rollen door met een boor van 22 mm.
Het beste gaat dit door van weerszijden te boren.
Aan één zijde een kogellager inbrengen. Absoluut recht. Tegen het borstje aan.
Als de rollen niet geheel glad zijn aan de buitenzijde, moeten ze afgedraaid worden. Dat is moeilijk
als u geen draaibank heeft. Vandaar de nadruk op goed in het midden boren van het gat van 6
mm.
Hoe dan ook, aan rol A moet een V-groef komen voor de aandrijving (in de kleine schijf).
En daartoe dient nu het kogellager aan een zijde: om het geheel goed te centreren. Het kogellager
komt tegen de losse center. Voor de andere zijde maakt u een passtukje. Verder werkt u af, zoals
op de tekening is aangegeven.
Door een draadeind als as te gebruiken kunt u deze goed opsluiten tussen de kogellagers. U
brengt 4 moeren aan zodanig, dat twee daarvan tegen het ene aangebrachte kogellager terecht
komen, de andere twee net 1 mm boven het borstje uitstekend. Nu een moer op het draadeind
draaien aan de buitenzijde van het lager, dat reeds in de rol zit. Goed vastzetten. Dan het tweede
kogellager op het andere eind van de draadstang schuiven en met een moer in de rol trekken,
zodat lager goed vast komt te zitten. Moer goed stevig aandraaien. Dan een tik met een houten
hamer op het draadeind geven aan de kant, die het laatst is aangedraaid. De bedoeling hiervan is
om de lagers iets te verschuiven, zodat ze allebei 1/2 mm vrij van de borsten komen, om soepel te
kunnen draaien. Nu aan beide zijden nog een moer opdraaien.
De buitenste moeren dienen om de rollen vast te zetten aan de bovenplaat en de schuifinrichting.
T1 Rol A wordt met behulp van de twee beugeltjes C - zie tekening 1 - aan de bovenplaat
vastgemaakt. Vergeet niet om eerst de V-snaar om te leggen.

STEL- EN SPANINRICHTING
T2 Nu wordt de stel- en spaninrichting gemaakt, bestaande uit de onderdelen:
Schuifstuk D, pijp A1, stelbouten A en F, bout B, veer met stootstukje, onderdelen C en E en rol B.
T1 Schuifstuk D van vierkante pijp maken om waggelen te voorkomen. Rol B moet
passen in de vork van D.
T2 Pijp A lijkt heel gecompliceerd, maar is in feite eenvoudig: hij dient om schuifstuk D te kunnen
laten schuiven en om met behulp van onderdeel F de schuurband zodanig af te stellen, dat deze
niet heen en weer gaat.
Daartoe dienen de moeren, die op verschillende plaatsen op de pijp gelast moeten worden. Na
het lassen waar nodig bijwerken, dus tappen zodat de bouten er weer makkelijk doorgaan. De
tekeningen spreken hier voor zich.
Als alle onderdelen gereed zijn, brengt u eerst onderdeel A op zijn plaats, dan gaat de veer met het
stootstukje in pijp A1, onderdeel B wordt eventjes ingedraaid en dan komt schuifstuk D in pijp A1.
Vastzetten met bout B.
F1 Nu brengt u onderdeel F in de moer, zodanig, dat het er ongeveer 1,5 cm doorheen steekt. Met
de onderdelen C en E bevestigt u dit geheel aan het bovenblad, en wel zo, dat het op de hartlijn
komt en dat rol B ongeveer 1 cm buiten het blad uitsteekt.
Natuurlijk heeft u dan wel gezorgd, dat schuifstuk B zo ver mogelijk in pijp A1 geduwd is en vastzit.
Het onderdeel H wordt, na gemaakt te zijn, over pijp A1 geschoven. Met houten vulblokjes zorgt u
ervoor, dat A1 evenwijdig komt met het bovenblad. En dan zet u onderdeel H vast met verzonken
boutjes.
De motor kan nu gemonteerd worden. Dat kan een wasmachinemotortje zijn van zo ‘n 1/3 PK,
zwaarder mag ook. Op de as van de motor komt een snaarschijfje. Hoe groot hangt af van de
snelheid van het motortje. Maakt het 1400 toeren, dan moet het ongeveer 4 cm zijn. Let wel op de
draairichting.
Daarmee is het bandschuurapparaat klaar op de schuurband na.

SCHUURBAND
F4 Opmeten van de lengte gaat eenvoudig door met zo ver mogelijk ingeschoven rol B de
benodigde hoeveelheid op te meten en 1,5 cm extra te nemen voor de overlap en 1 cm voor het
soepel opleggen.
De band kunt u het goedkoopste zelf maken. Let er op, dat u schuurLlNNEN gebruikt en geen
schuurPAPIER. 10 cm breed.
Op de gevonden lengte snijdt u het schuurlinnen onder een hoek van 30 graden door. Beide
einden over 1,5 cm goed nat maken met water, en aan één zijde het grit afschrapen tot op het
linnen. De andere zijde half schoonmaken.
F5 Nu laat u het weer goed drogen en dan met Bisonkit Speciaal en harder aan elkaar lijmen (de
half-schoongemaakte kant boven). Goed aankloppen of persen, bijv. in de bankschroef. Na 24 uur
liggen (het persen hoeft maar even te gebeuren) is de band klaar.
Nu de band door de sleuf bij rol A schuiven en om de rollen leggen. Let erop, dat de las in de
schuurband afloopt, dat wil zeggen met de richting van de beweging meegaat.
Nu rol B uitschuiven, niet te vast. Motor heel even laten lopen en kijken of de band heen en weer
gaat, of zelfs helemaal af wil lopen.
T2 Gaat de band naar rechts, dan stelt u dat bij door de schroef van onderdeel H tegen de klok in
te draaien; gaat hij naar links, dan uiteraard met de klok meedraaien. Slipt de schuurband nog over
rol A, dan bout A indraaien, maar vooral niet te strak.
De foto’s, die wij van dit apparaat gemaakt hebben, geven u een indruk van hoe het er uit ziet.
Van de hulpstukken zijn ook een aantal foto’s gemaakt. Samen geven zij aan wat ermee bedoeld
wordt en hoe ze gebruikt dienen te worden (Foto’s 6 t/m 10).

HULPSTUK VOOR HET SLIJPEN VAN ZAGEN
Het slijpen van een zaag van uw cirkelzaag kost al gauw een paar tientjes. Tenminste als het goed
gebeurt… Het is namelijk nogal arbeidsintensief en meer dan ooit geldt: tijd van betaalde vaklui
kost veel geld.
F13 Daarom is dit hulpstuk erg welkom. (N.B. Denk om beveiliging slijpschijf).
F12 Een korte beschrijving: De zaag wordt bovenop het hulpstuk gelegd, een tand tegen het
stukje bladveer, waardoor de zaag op zijn plaats wordt gehouden.
F11 Het geheel langzaam in de richting van de draaiende slijpschijf schuiven tot tegen de aanslag
en de zaag zorgvuldig slijpen. Altijd slechts één zijde tegelijk.
Moet de andere zijde ook geslepen worden, dan een tweede gang maken, na opnieuw de hoek
van slijpen goed ingesteld te hebben.
F14 Dit hulpstuk wordt gebruikt bij een slijpmachine, die op een werktafel is geplaatst.
T4 Het maken is erg eenvoudig en aan de hand van de tekening kunt u het zeker in elkaar zetten.
T5 Vooral nadat u het vorige apparaat hebt gemaakt. Dan is misschien ook uw zaag versleten en
kunt u hem meteen slijpen.

VEILIG WERKEN

Ook voor deze zelfbouwwerktuigen geldt natuurlijk dat u er veilig mee werkt. Zorg dat het geheel
stevig staat en de directe omgeving opgeruimd is. In de buurt van draaiende delen geen loshangende kleding of haren. Een noodknop om de machine meteen stil te kunnen zetten is ook aan te
bevelen.

Foto’s: Herman Bouman

