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1. Inleiding
Veel houtbewerkers en meubelmakers zullen wel
eens de behoefte in zich op voelen komen zich
een freesbank aan te schaffen. Niet zelden echter zal de hoge prijs hen daarvan weerhouden.
Dat is echter slechts één reden voor ons om ons
met de zelfbouw van werkplaatsmachines bezig
te houden.

tussen de zes- en achtduizend toeren per minuut.
De bovenfrees, die gemaakt is van een boormachine, heeft zelfs een nog lager toerental: drieduizend toeren per minuut. Jan heeft een ruime
ervaring met het gebruik van deze machines. Hij
zegt: “Sneller hoeft niet, al weet ik ook wel dat er
freesmachines zijn met toerentallen tussen de
twaalf- en zestienduizend. Bedenk alleen al eens
hoeveel herrie zo’n ding maakt. Zelfs met drieduizend toeren lukt het. Je moet alleen wat rustiger
werken, een goed scherpe frees gebruiken en
niet te hard drukken”.

Onze ontwerper, Jan Gosselink, heeft een ervaring van tientallen jaren met het zelf bouwen van
machines. Hij stelt: “Wie zelf zijn/haar machines
of gereedschappen maakt heeft drie grote voordelen:

Een ander belangrijk uitgangspunt van Jan is dat
iedereen de door hem ontworpen machines moet
kunnen bouwen zonder dat hiervoor speciale
gereedschappen nodig zijn. Een decoupeerzaag
en een brander moeten volstaan. Slechts het zelf
maken van freesjes (hoofdstuk 3) vormt hierop
een uitzondering: Om zelfontworpen freesvormen
te maken is een draaibank nodig. Dit geldt echter
weer niet voor het maken van rechte freesjes.

1. Je hoeft geen grote bedragen uit te geven of
(zoals meestal gebeurt) te lenen en je blijft daardoor onafhankelijk.
2. Wie zo, welbewust, zijn of haar eigen werkplaats opbouwt, kan zichzelf als “eerste opdrachtgever” beschouwen, met als eerste bedrijfsopbrengst” het uitgespaarde geld.
3. Wie zelf een werktuig bouwt, leert dit grondig
kennen en is later bij reparaties en onderhoud
niet afhankelijk van dure specialisten of snel
veranderende ontwerpen, waardoor na enkele
jaren machines of onderdelen daarvan ‘verouderd’ zijn”.

De meeste metaalverbindingen worden hardgesoldeerd. Hiervoor heeft u een propaanbrander
nodig en zilversoldeer. Sommige verbindingen
kunnen ook gelast worden, maar dat heeft als
nadeel dat het materiaal kan gaan trekken door
de hoge temperatuur. Bovendien heeft lang niet
iedereen een lasapparaat tot zijn of haar beschikking. Een propaanbrander is dan een veel goedkopere oplossing. U kunt hierover meer lezen in
Beter 1x Zien: “Lassen of solderen” in “De Twaalf
Ambachten”, nr. 8/9, 1979. Ook in de “Werkmap
Lintzaag” vindt u een beschrijving van het hardsolderen.

De in deze werkmap beschreven freesbank is
een voorbeeld van een volwaardige werkplaatsmachíne, die met enige handigheid prima zelf
gebouwd kan worden. De werkbeschrijving vindt
u in hoofdstuk 2. Verder vindt u in deze map de
beschrijving van het zelf maken van freesjes
(hoofdstuk 3). Hoewel dit zeer goed mogelijk is,
komt hierbij wel wat meer handigheid kijken.
Dan volgt in hoofdstuk 4 de beschrijving van een
hulpstuk, waarmee een eenvoudige boormachine
omgebouwd kan worden tot bovenfrees. Tenslotte vindt u in hoofdstuk 5 een ontwerp voor een
hulpstuk wat u bij deze bovenfrees kunt gebruiken om zwaluwstaartverbindingen te maken.

Mocht na het lezen van deze werkmap uw
interesse gewekt zijn in het zelfbouwen van
werkplaatsmachines: Naast deze werkmap
verschenen ook werktekeningen van een bandschuurmachine, een langgatboormachine, een
lintzaag, een vlak- en vandiktebank en een
figuurzaagmachine. Een algemeen artikel over
zelfbouw van machines, met als voorbeeld de
lintzaag, verscheen in “De Twaalf Ambachten”
nr. 20/21, 1981.

Opvallend in de hier gepresenteerde ontwerpen,
is de filosofie van Jan met betrekking tot de toerentallen, waarmee gefreesd wordt. De freesbank, waarvan het ontwerp op een motor uit een
stofzuiger is gebaseerd, werkt met een toerental

Wij wensen u veel succes bij de werkzaamheden.
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2. Freesbank
Benodigd materiaal

de motor aan op te hangen.
Begin met de waaiers van de stofzuigermotor
er af te halen. Laat echter de laatste waaier en
ook de doos er om heen, zitten. Dit is namelijk
de koeling van de motor. Maak nu het asje uit de
bromfiets goed schoon. Meestal zitten er twee
kogellagers op gemonteerd. Haal deze er af en
kijk of ze nog goed zijn. Vervang ze indien nodig.

Het ontwerp van de freesbank gaat uit van een
stofzuigermotor van ± 500 Watt. Verder heeft U
een asje nodig, dat een stuk dikker is dan het
asje van de motor. Dat is namelijk te zwak voor
de te verwachten zijdelingse druk. De benodigde
as kan bijvoorbeeld uit de versnellingsbak van
een brommer gehaald worden. Het is het asje
waar het kleine kettingwiel op zit gedraaid. Het
voordeel van dit asje is, dat er vaak schroefdraad
op zit, waar de boorkop, die hier opgedraaid moet
worden, precies op past. De boorkop moet goed
vastgedraaid kunnen worden. Gebruik in geen
geval een boorkop met een snelkoppeling.

We zullen nu een verbindingsbusje gaan vervaardigen. Dit busje is nodig om het asje uit de bromfiets centrisch met het asje van de stofzuigermotor te verbinden. Gebruik hiervoor een stukje
rondijzer van ± 2 cm lang. De diameter dient
zeker 6 mm groter te zijn dan de diameter van
het bromfiets-asje. Zet het stukje rondijzer vast in
de klem van een boorstandaard. Zorg dat het zo
loodrecht mogelijk komt te staan. Center nu één
uiteinde zo nauwkeurig mogelijk in het midden.
We gaan nu het busje boren. Let op: het busje
moet gedurende het boren met verschillende
maten boortjes, precies in dezelfde stand in
de klem blijven zitten. Anders worden de gaten niet centrisch!

De verdere benodigdheden bestaan uit:
-

Een plaat multiplex, 20 mm dik
Twee stukken pijp ø 22 mm
Een stuk draadeind ø 10-12 mm, ± 1 m lang
Twee stukken draadeind ø 8 mm, ± 50 cm 		
lang
Twee stukken hoeklijn 30 x 30 mm, ± 20 cm
lang
Twee slotbouten ø 6 mm
Bevestigingsmaterialen als moeren, stukjes
pijp, houtblokken, stukken metalen strip, etc.
afhankelijk van de gekozen bouwwijze.

Boor eerst een gat van 6 mm door en door. Neem
vervolgens een boortje van een halve millimeter
minder dan de diameter van het asje van de stofzuigermotor. Boor ook hiermee door en
door. Boor vervolgens een gat tot halverwege
de lengte van het busje met een boortje dat een
halve millimeter dunner is dan het bromfiets-asje.
Boor nu pas de definitieve maten. Begin met
een gat tot halverwege met een diameter gelijk
aan die van het bromfiets-asje en boor vervolgens de onderste helft met een boortje dat even
dik is als het asje van de stofzuigermotor. Dit in
etappes boren is nodig omdat dan het risico
zo klein mogelijk is dat er straks speling op de
verbinding tussen de asjes komt. U kunt nu het
busje uit de klem nemen.

De maten in bovenstaande lijst zijn niet overal
precies aangegeven, daar een en ander afhankelijk is van de maat van de gebruikte motor en het
asje dat u gaat gebruiken. U kunt de
maten aan de hand van de tekeningen zelf bepalen. Verder is het ontwerp en de bouw van het
frame met werkblad, waarin de freesmachine gemonteerd wordt, geheel aan uw eigen smaak en
wensen overgelaten. Een materiaallijst hiervoor
treft u dan ook niet aan.

Voorbereiding motor

In het busje moet u nu in de zijkant nog gaatjes
boren en daar draad in tappen. In deze gaatjes
worden boutjes gedraaid om het busje aan de
asjes vast te zetten. Er moeten drie gaatjes op
een halve centimeter van boven en drie gaatjes
een halve centimeter van het onderste eind van
het busje komen.

In deze paragraaf beschrijven we eerst de
montage van het bromfiets-asje op de stofzuigermotor. Vervolgens wordt beschreven hoe u een
houten lagerblok moet maken, waarin deze as
gemonteerd wordt. Dit lagerblok dient verder om
5

dienen om de lagers te kunnen vastklemmen.
Voor het vastklemmen zelf worden twee stukken
draadeind met moeren gebruikt (tek. 4, nr. 18).
Boor gaten van 8,5 mm voor de draadeinden, op
ongeveer een derde van onder (zie tek. 5, nr. 22).
Zorg ervoor dat de gaten ongeveer een centimeter langs het gat van de lagers gaan.

Het verbindingsbusje is nu klaar.
Uit de plaat multiplex zaagt u een ronde schijf
(tek. 5, nr. 12) met een diameter, gelijk aan de
grootste diameter van de motor. In het midden
boort u een gat, waarin het onderste afstandsbusje (tek. 5, nr. 10) vrij kan draaien. Aan deze
schijf wordt straks de motor met behulp van rubber strips opgehangen.

Boor tenslotte twee gaten van 6 mm voor de slotbouten (zie tek. 4 en 5, nr. 19 en 22). Het is het
handigst om eerst de multiplex schijf te boren en
dan de gaten af te tekenen op het lagerblok. Zorg
dat de gaten zuiver centrisch ten opzichte van het
gat voor het asje komen.

Op dit moment zult u wat moeten gaan passen
en meten. Uitgaande van de tekeningen 4 en 5
zult u namelijk de maat van de afstandsbusjes
(nr. 10) en de afmetingen van het houten blok
(nr. 4), waarin de lagers (nr. 15) geklemd worden, moeten bepalen. De belangrijkste richtlijnen
hierbij zijn:
Voor de afstandsbusjes:
De hoogte van het onderste busje moet enkele
millimeters groter zijn dan de dikte van de multiplex schijf. Het bovenste busje is ongeveer een
centimeter lang. Voor de lengte van het middelste
afstandsbusje dient u rekening te houden met de
dikte van de lagers. Verder is hij afhankelijk van
de lengte van de as. Hier moet aan de ene kant
de boorkop nog op kunnen, aan de andere kant
het verbindingsbusje.
Voor het lagerblok:
Schuif de afstandsbusjes en de lagers om de as.
Zet het geheel vast met behulp van de boorkop
en het verbindingsbusje. Meet nu de afstand
tussen de buitenkanten van de lagers op. Deze
afstand is gelijk aan de dikte van het blok. De
lengte is enkele centimeters groter dan de diameter van de multiplex schijf (zie tek. 4). De breedte
tenslotte is gelijk aan de halve diameter van de
schijf plus de halve diameter van de lagers plus
twee centimeter.

U kunt nu ook het afdekplaatje voor de bovenste
lager maken (tek. 5, nr. 13). Dit kan een eenvoudig metalen plaatje zijn met in het midden een gat
met een diameter gelijk aan de buitendiameter
van de afstandsbusjes. Ook moet u er gaatjes in
boren voor de schroeven waarmee het plaatje
aan het lagerblok bevestigd wordt.

Ophanging motor
Om straks de freesdiepte in te kunnen stellen
dient de motor opgehangen te worden in een
constructie die in hoogte verstelbaar is.
We maken hierbij gebruik van een stuk draadeind
om de hoogte in te stellen (tek. 2, nr. 7). Tijdens
het draaien wordt het motorblok langs twee
pijpen geleid (tek. 1, nr. 2). Met behulp van een
hardhouten klemblok wordt het vervolgens op de
juiste positie vastgezet (zie tek. 2 en 4, nr. 16).
We beginnen met de achterplaat (tek. 4, nr. 20).
Neem hiervoor een 3 mm dikke plaat van dezelfde lengte of iets langer dan het blok hout en
met een breedte van minimaal 10 cm. Leg nu
eerst het lagerblok op de achterplaat. Teken de
8,5 mm gaten voor de draadeinden af en boor
ze (zie tek. 4, nr. 18). Vervolgens worden op de
plaat de twee stukken hoeklijn (tek. 4, nr. 17) precies evenwijdig hardgesoldeerd. Deze stukken
hoeklijn zorgen straks voor de geleiding van het
motorblok langs de pijpen.

We gaan nu verder met het vervaardigen van
het lagerblok. Om te beginnen moet er een gat
door het blok heen geboord worden. De diameter
van dit gat is gelijk aan de buitendiameter van de
lagers. Het gat komt halverwege de lange zijde
van het blok op een afstand van ongeveer 2,5
cm vanaf die lange zijde. De exacte positie van
het hart kunnen we met behulp van de multiplex
schijf bepalen (zie tek. 4).

Voordat we verder gaan met de achterplaat,
kunt u nu het beste eerst het hardhouten klemblok op maat maken. Geef het dezelfde lengte
en breedte als de achterplaat. Boor de gaten
voor de draadeinden en teken de plaats van de

Maak nu in de lengterichting van het blok, vanuit
het gat, naar allebei de kanten een zaagsnede
(zie tek. 4). De zaagsnede moet ongeveer 3,5 cm
diep worden en 3 mm breed. Deze zaagsneden
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Montage

hoeklijnen af. Het is jammer dat de freesbank nog
niet af is. Anders had u de groeven tegenover
de stukken hoeklijn (zie tek. 4) kunnen frezen.
Voorlopig zult u zich met eenvoudiger materieel
moeten behelpen.

We hebben nu alle onderdelen zover gereed dat
we onze freesbank in elkaar kunnen gaan zetten.
We beginnen met het monteren van het lagerblok
aan de motor. Vervolgens zullen we dit geheel in
de ophangconstructie monteren. Tenslotte wordt
beschreven hoe u een geleider voor de te frezen
werkstukken op het werkblad kunt maken.

Op de achterplaat komt tussen de stukken
hoeklíjn onderdeel 11. In dit onderdeel draait het
stuk draadeind. Het is op ware grootte getekend
in tekening 3. Het bestaat uit een stuk metalen
strip van 9 mm dik dat vrij kan bewegen in twee
beugeltjes met een binnenmaat van 10 mm. In
de strip wordt een gat geboord en daarin wordt
draad getapt van 10 of 12 mm, afhankelijk van
de gebruikte maat draadeind. Met de beugeltjes
wordt het geheel op de achterplaat bevestigd.
Zorg dat de strip haaks op de hoeklijn komt.

Begin met het monteren van de lagers, de
afstandsbusjes en het verbindingsbusje op de
bromfiets-as. Steek dit geheel nu in het gat in het
lagerblok. Doe dit zo dat de buitenkanten van de
lagers gelijk komen met de buitenkant van het
hout. Schroef nu aan de bovenkant bij het asje
het afdekplaatje (Tek. 5, nr. 13) vast. Aan de onderkant van het blok bevestigen we de multiplex
schijf met behulp van de slotbouten. Controleer of
het asje soepel draait.

Voor de nu volgende werkzaamheden is een en
ander afhankelijk van de maten van de werktafel
die gebruikt of gemaakt wordt. Zorg in ieder geval
dat het werkblad goed stevig en ruim is.

We gaan nu het lagerblok met asje aan de motor
bevestigen. Doe het asje van de motor in het
kleine gat van het verbindingsbusje en zet het
vast met de boutjes. Doe dit zo dat de afstand
tussen de multiplex schijf en de motor ongeveer
3 cm bedraagt. Het is misschien nodig om het
asje van de motor in te korten. Stel het geheel
met de boutjes in het verbindingsbusje zodanig
dat de motor zo weinig mogelijk slingert als u aan
het asje draait.

Zaag nu de pijpen die voor de geleiding van het
motorblok zorgen (tek. 1, nr. 2) op lengte af. Aan
de uiteinden komen bevestigingsplaatjes voor de
montage aan de werktafel.
Zorg er in ieder geval voor dat aan de bovenkant
tussen de bevestigingsplaatjes genoeg ruimte
overblijft om in het werkblad een gat te maken
waar een pijpsleutel door kan. Hiermee kunt u
dan de draadstang verdraaien. Ook aan de onderkant moet ruimte overblijven voor onderdeel
8 (zie tek. 1, detail), het draaipunt voor de draadstang.

Breng vervolgens de drie rubber strips aan. Elke
strip moet op twee punten bevestigd worden: met
een schroef plus ringetje aan de multiplex schijf
en aan de motor met een boutje, ringetje en
moertje. Span de rubbers niet maar bevestig ze
zo dat de motor niet kan zakken. De opening
tussen het multiplex en het motorhuis kunt u het
beste in de omtrek afdichten met vliegengaas. Op
deze manier zuigt de motor minder stof aan.

Vervolgens zaagt u de draadstang op lengte af.
Hij moet in ieder geval korter zijn dan de twee
pijpen. Hardsoldeer aan het boveneind een moer
vast om met een pijpsleutel het geheel omhoog
en omlaag te kunnen draaien.
Ook is het verstandig om de bovenste moer in
het draaipunt (nr. 8) dubbel uit te voeren. De
twee bovenste moeren kunnen dan tegen elkaar
vast gedraaid worden. Op deze manier kunnen
ze tijdens het verdraaien van de draadstang niet
losdraaien. Laat de onderste moeren voorlopig
even weg, zodat de draadstang straks aan de
achterplaat gemonteerd kan worden.

Het motorblok kan nu in de ophanging bevestigd
worden. Begin met het monteren van de achterplaat. Steek de 8 mm draadeinden in de gaten
van het lagerblok en zet de achterplaat goed vast
aan het blok met moeren. Zorg ervoor dat de
draadeinden ver genoeg uitsteken aan de kant
van de hoeklijnen, zodat hiermee later ook het
hardhouten klemblok vastgezet kan worden (tek.
4). U kunt nu de draadstang door onderdeel 11
van de achterplaat draaien en vervolgens in het
draaipunt (nr. 8) monteren met behulp van de
7

le lengte een lange metalen strip met een sleuf er
in. Steek een moer of schroef van onderen door
de sleuf en draai hem vast in de geleideplank.

moeren. Breng vervolgens het hardhouten klemblok aan en zet het vast met twee moeren.
Maak nu in het werkblad twee gaten: één boven
de boorkop en één boven de draadstang (voor de
pijpsleutel).
Probeer vooral het gat boven de boorkop zuiver
centrisch ten opzichte van de kop te maken. Het
gat moet een diameter krijgen van ± 4 cm. Dit is
belangrijk om eventueel zwaluwstaarten te kunnen frezen.

Veiligheidsmaatregelen
Sluit nu de motor aan. Het is hierbij geen overbodige luxe om een noodstopschakelaar aan te
brengen. Een freesbank geldt namelijk als één
van de sterkst risicodragende machines.
Neem daarom altijd de volgende voorzorgen in
acht:
Werk altijd geconcentreerd. Schakel de machine uit als u hem even niet gebruikt en als u
een frees verwisselt. Let er ook op dat loshangende kledingstukken niet in de machine vast
kunnen draaien. Verwijder houtafval en zaagsel nooit met de hand van het werkblad als de
machine nog draait. Schakel de machine uit
en gebruik een borstel. Vraag assistentie bij
freeswerk aan zware of lange stukken hout.
Reik nooit over de machine, maar loop om als
u ergens bij moet.

Tenslotte brengt u de geleider aan. De geleider
zelf is gemaakt van een plank van minimaal 15
cm breed. De geleider wordt als volgt op de werktafel gemonteerd: Hardsoldeer een vierkante buis
aan het frame van de werktafel vast of bevestig
hem met schroeven en metalen strippen aan het
werkblad (zie tek. 1 en 2, nr. 23). Over deze buis
kan een stuk ijzer schuiven (tek. 1, nr. 24). Dit Uijzer is door middel van een metalen strip met de
geleideplank verbonden. Een vleugelmoer dient
om de geleider vast te zetten.
De bevestiging van de geleider aan de andere
kant is als volgt: Langs het blad komt over de vol-

Veel succes!
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3. Freesjes
Benodigdheden en voorbereiding

heden dan voor u verrichten bij een metaalbewerkingsbedrijfje. Om te beginnen moet op de
draaibank in het stuk zilverstaal centrisch een
gat van 10 mm doorsnee geboord worden. Hier
wordt het stukje zilverstaalas in hardgesoldeerd.
Vervolgens wordt op de draaibank de vorm in het
zilverstaal gedraaid. De nu volgende werkzaamheden kunt u als u de nodige handigheid bezit
zelf verrichten. Het werk is echter niet eenvoudig.

We beginnen met het ontwerp van de vorm voor
het freesje. De tekening op deze pagina geeft al
een voorbeeld. Er zijn er echter veel meer mogelijk. Ontwerp uw eigen vormen. Ze kunnen een
heel bijzonder karakter geven aan het meubel dat
u maakt. Ook kunnen vormen geinspireerd zijn
op antiek meubelmakerswerk.
Alles is mogelijk!
Het materiaal dat we nodig hebben om freesjes
te maken is beperkt. Zoals in de tekening hier te
zien is gaan we uit van een stuk rond zilverstaal
as met een doorsnede van 10 mm. Zilverstaal is
in vele maten te koop. Bepaal naar uw eigen ontwerp welke diameter u nodig heeft. Bepaal ook
de lengte van de frees zonder steel.

Het slijpen

Het eenvoudigst is het vervaardigen van een
rechte frees. Voor het maken van zelfontworpen
freesvormen is een draaibank echter onontbeerlijk. Als u er zelf geen heeft laat de werkzaam-

Werk hierbij symmetrisch. De hoek waaronder de
groeven aangebracht worden is erg belangrijk: is
deze goed, dan zal bij het werken met de frees
het hout naar de frees toegetrokken worden en

Van het gedraaide geheel moet nu een frees
gemaakt worden. Dit gebeurt met een doorslijpschijf (type metaalslijpschijf), waarmee sleuven
in het gedraaide geheel worden aangebracht.
Dat dit de nodige handígheid vereist is duidelijk.

9

Hierna gaan we de frees harden. In een gasbrandervlam wordt het werkstuk uitgegloeid. Zorg dat
u niet te sterk verhit. Het metaal moet een heel
donker rode gloed uitstralen. Wanneer het metaal
de gewenste temperatuur heeft bereikt moet u
het direct en snel afkoelen in water.

hakt hij niet. Zou de schuinte andersom zijn, of
niet voldoende, dan wordt het hout weggedrukt.
De gewenste hoek is in de tekening aangegeven.
Afhankelijk van de vorm van de frees, is het nu
volgende karwei lastiger of minder lastig. We
moeten nu namelijk de snijkanten van de frees
afslijpen (of vijlen). Dit is een nauwkeurig werkje.
Let er hierbij op dat u tijdens het slijpen de vorm
van de omtrek van de frees niet aantast.
Het snijprofiel is ook weer in de tekening aangegeven.

Na het harden volgt de laatste slijpfase, waarbij
we nog uitsluitend de voorkanten van de snijvlakken slijpen (zie tekening). Het afwerken doen we
met een oliesteen. Hierna is de frees klaar.
Veel succes!
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4. Bovenfrees
Inleiding

zaagsnede zodat de vierkanten later weer in
dezelfde stand op elkaar komen.

Een handfrees of bovenfrees is een handig
hulpmiddel. Er kunnen groeven, kepen, sponningen, en een groot aantal profielen mee gefreesd
worden. Ook is het mogelijk om met dit apparaat
zwaluwstaartverbindingen te maken. Hiervoor is
echter wel een speciale mal nodig.

Meet nu de diameter van de hals van de te
gebruiken boormachine op. Boor in het midden
van de drie schijven een gat met een diameter
die gelijk is aan de opgemeten halsdikte. Boor
vervolgens op de vier hoeken gaten van 10 mm.
Schroef nu de vierkanten los.
De gelijmde twee vierkanten vormen onderdeel
A, het derde vierkant wordt onderdeel B.

In dit hoofdstuk wordt een hulpstuk beschreven,
waarmee u in een handomdraai een boormachine tot een bovenfrees omtovert. Dit hulpstuk is
zeer eenvoudig zelf te maken. Tekening 6 toont
hoe het geheel er uit komt te zien. In het volgende hoofdstuk komt de mal aan de orde, waarmee
u zwaluwstaartverbindingen kunt maken.

In het vervolg wordt uitgegaan van tekening 7. De
onderdelen A, B, etc. staan hierop aangegeven.
De cijfers 1, 2 etc., waarnaar in de tekst verwezen wordt vindt u ook in de tekening.
We zagen onderdeel A nu door vanaf de buitenkant tot aan het gat in het midden (punt 1). Boor
vervolgens een gat van 8 mm over de gehele
breedte van onderdeel A, haaks op de zaagsnede (zie punt 2). Door dit gat komt straks het 8
mm draadeind om het geheel om de hals van de
boormachine te kunnen klemmen.

Het benodigde materiaal voor het hulpstuk bestaat uit:
-

3 vierkante stukken multiplex van 12 x 12 cm,
18 mm dik
4 draadeinden ø 10 mm, 14 cm lang
1 draadeind ø 8 mm, 14 cm lang
16 moeren M10 met rivetten
2 moeren M8 met rivetten
een ijzeren of aluminium plaatje, 12 x 12 cm,
3 mm dik
7 platkopschroeven, ± 15 mm lang

Zaag nu uit onderdeel B een uitsparing zoals
aangegeven in de tekening (punt 3, vooraanzicht
B). Deze uitsparing is nodig om de boorsleutel
te kunnen gebruiken bij het verwisselen van de
freesjes. Maak tevens een uitsparing over de
halve dikte van onderdeel B, zoals aangegeven
in het zijaanzicht bij punt 3. Deze uitsparing dient
u te maken aan de zijde die naar onderdeel A toe
ligt. Tenslotte verzinkt u aan de zijde die van onderdeel A af ligt, de gaten van 10 mm zover, dat
er een M10-moer met rivet in kan zonder boven
het oppervlak van onderdeel B uit te komen.

Wilt u ook zwaluwstaartverbindingen frezen dan
heeft u nog extra nodig:
-

4 platkopschroeven, ± 15 mm lang
koperen busje, 6 of 7 mm lang, ø 11 mm 		
buitenwerks, 8,5 mm binnenwerks, met kraag
(zie tek. 7) indien u met een aluminium plaatje
werkt. Bij een ijzeren plaatje vervalt de kraag
en wordt de lengte 3 of 4 mm.

De onderdelen A en B kunt u nu met behulp van
de vier draadeinden van 10 mm, evenwijdig met
elkaar verbinden. Vervolgens maken we uit het
ijzeren of aluminium plaatje onderdeel C. Hiertoe
zaagt u uit het plaatje een gat met een diameter
dat 2 cm groter is dan het gat in de onderdelen
A en B. Boor vervolgens gaatjes in onderdeel C,
voor de platkopschroeven. Verzink de schroeven.
Schroef nu onderdeel C op onderdeel B. De basisvorm van het hulpstuk is nu klaar.

Werkzaamheden
Begin met twee van de drie multiplex vierkanten
stevig op elkaar te
lijmen. Het derde vierkant zet u voorlopig even
met schroeven op de andere twee vast. Zet op
de zijkant van het geheel even een streep of een
11

Het geheel kan nu met het draadeind door onderdeel A om de hals van de boormachine geklemd
worden. De frees wordt in de boorkop vastgezet.
Met de moeren bij onderdeel A kan de frees nu
op diepte worden gesteld. Gebruik een lat als
zijgeleiding bij het frezen.

Zet nu een boortje van 8,5 mm in de boorkop
en schuif onderdeel D er over heen. Zo kunt u
dit onderdeel precies centrisch op onderdeel B
schroeven.
Met een rechte frees is het nu mogelijk om met
een sjabloon te frezen. Dit houdt in dat u een
groef in een houten werkstuk aanbrengt die dezelfde contouren heeft als het gebruikte sjabloon.
Het sjabloon is bijvoorbeeld van aluminiumplaat.
De dikte hiervan moet gelijk zijn aan de lengte die
het geleidebusje uitsteekt.

Uitbreiding
Wilt u de mogelijkheid hebben om zwaluwstaartverbindingen te frezen met het hulpstuk dat in
hoofdstuk 5 beschreven staat, dan moet u onderdeel D nog vervaardigen (zie tek. 7). De diameter
van dit schijfje moet 1,5 cm groter zijn dan het gat
in onderdeel B.

Ga als volgt te werk: Stel eerst de frees op diepte. Het uiteinde van de frees hoeft maar enkele
millimeters buiten het koperen busje uit te komen,
afhankelijk van de gewenste diepte van de groef.
Leg nu het sjabloon op het te bewerken hout en
geleid hier het koperen busje langs. De frees zal
de beweging van het busje nu volgen. De
vorm van het sjabloon moet in alle richtingen enkele millimeters groter zijn dan de groef die u wilt
frezen. Hoeveel precies hangt af van de afstand
van de snijkanten van de frees tot de buitenkant
van het geleidebusje.

In of op dit plaatje moet het koperen busje
gemonteerd worden. Boor eerst gaten voor de
schroeven en verzink deze weer. Gebruikt u
aluminium plaat, boor dan midden in het schijfje
een gat van 11 mm, anders krijgt het gat een
doorsnee van 8,5 mm. De wijze waarop u het
busje monteert hangt af van het materiaal van het
plaatje. Is het van aluminium, lijm dan het busje
met kraag vast in onderdeel D. De kraag komt
hierbij aan de kant die naar onderdeel B toe ligt.
Wanneer u een ijzeren plaatje gebruikt, hardsoldeer dan een busje zonder kraag op het plaatje. Het busje kan nu iets korter zijn (3 of 4 mm).

Het hulpstuk kan nu ook gebruikt worden om
zwaluwstaartverbindingen te frezen. Hiervoor
dient u echter de mal te maken die in het volgende hoofdstuk behandeld wordt.
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5. Zwaluwstaartverbindingen frezen
Inleiding en benodigdheden

Maak vervolgens de klemschroeven (zes stuks).
U maakt ze van de stukken draadeind. Aan het
ene uiteinde hardsoldeert u de vleugelmoeren
vast. Aan het andere uiteinde slijpt of vijlt u een
rivetje. Maak de dikte hiervan bijvoorbeeld 6 mm
en de lengte 5 mm. Draai het draadeind in de as.
Hardsoldeer nu een moer direct achter het rivetje.
In de stukjes strip boort u vervolgens een gat met
dezelfde diameter als het rivetje. Schuin het gat
aan één kant iets uit. Bevestig de stukjes strip nu
aan het draadeind door het rivetje iets te klinken.
De strip moet nog kunnen draaien. Lijm tenslotte
de stukjes leer op de stripjes.

De zwaluwstaartverbinding is de sterkste verbinding voor hoekconstructies. De zwaluwstaart is
echter wel een verbinding, die met grote nauwkeurigheid moet worden gemaakt.
Het is mogelijk om met zaag en beitel aan de
slag te gaan. Het hulpstuk wat in dit hoofdstuk
behandeld wordt, kan u echter veel tijd besparen.
Bovendien is het hiermee mogelijk de zwaluwstaart zeer nauwkeurig uit te frezen. Alles wat u
behoeft te doen is de twee te verbinden uiteinden
in de mal te klemmen. Vervolgens freest u dan
met behulp van een bovenfrees, bijvoorbeeld die
uit het vorige hoofdstuk, beide zijden tegelijk uit.
Dit heeft als voordeel dat de beide delen zeer
eenvoudig passend gemaakt kunnen worden. Op
tekening 9 kunt u zien hoe het geheel er uit komt
te zien.

Maak nu onderdeel B (zie tek. 10).
Gebruik hiervoor de aluminium plaat van 3 mm
dik. Begin met het uitzagen van de vorm. Tekening 8 toont een uitslag die hierbij behulpzaam
kan zijn.
Boor tevens de aangegeven gaten en sleuven.
Vouw vervolgens het uitgezaagde deel in de
gewenste vorm. Op de uitslag zijn de vouwlijnen
aangegeven. De omcirkelde letters A en V geven
aan of u het betreffende deel naar achteren of
naar voren dient te vouwen (gezien vanuit het
vlak van de tekening).

Aan materiaal voor het hulpstuk heeft u het volgende nodig:
-

Een stuk plaatijzer of aluminium,
225 x 130 mm, 5 mm dik
Een plaat van 3 mm dik aluminium,
340 x 190 mm
Een stuk rondijzer, ø 20 mm,195 mm lang
2 boutjes M6, 15 mm lang
2 boutjes M6, 10 mm lang, met moeren
6 stukken draadeind M8, 75 mm lang
6 moeren M8
6 vleugelmoeren M8
6 stukjes ijzerstrip, 5 mm dik, 30 x 30 mm
6 stukjes leer, 30 x 30 mm
2 boutjes M6, 10 mm lang, met afgeschuinde
kop, plus moertjes

Van de afgezaagde stukken aluminium plaat kunt
u de aanslag maken (zie tek. 10 onderdeel B,
vooraanzicht).
Verder heeft u nog genoeg over om hier ook
onderdeel D (twee maal) uit te zagen. Boor hierin
de gaten zoals aangegeven op de tekening. Klink
de aanslag op onderdeel B. De afstand tussen
het schuine vlak van onderdeel B en de linkerzijkant van de aanslag dient precies 11 mm te
bedragen. Alleen dan komen de zwaluwstaarten in de planken die u gaat frezen precies
juist ten opzichte van elkaar te liggen.

Werkwijze

Zet de beide onderdelen D met de 10 mm M6
boutjes aan onderdeel B vast (zie tek. 10, zijaanzicht B). Bevestig de as met de klemschroeven
hiertussen met de 15 mm M6 boutjes. Het gedeelte van het zwaluwstaarthulpstuk wat dient om
het hout te klemmen is nu klaar.

Begin met het samenstellen van onderdeel C (zie
tek. 9). Boor een gat van 5 mm in de uiteinden
van de as en tap er draad in van 6 mm. Boor vervolgens zes gaten van 7 mm dwars door de as.
Ze dienen drie bij drie haaks op elkaar te staan.
De exacte positie in de lengterichting ís niet zo
belangrijk. Tap draad van 8 mm in deze gaten.

Maak nu onderdeel A uit de 5 mm dikke plaat.
Werk hierbij zeer nauwkeurig. De afmetingen van
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de “tanden” en de tussenruimten zijn zeer kritisch. Het beste kunt U de tussenruimten maken
door eerst gaten van 11 mm te boren met een
onderlinge afstand van 20 mm op het hart. Het
hart van het eerste gat komt dan op 30,5 mm
vanaf de linkerkant en 54,5 mm van de onderkant
van de plaat (zie tek. 10, onderdeel A). Wanneer
u alle gaten geboord hebt, tekent u de sleuven
nauwkeurig af en zaagt u ze uit. Zaag een beetje
aan de krappe kant, zodat u de sleuven op maat
kunt pasvijlen.

aangegeven hoe u het hulpstuk aan de houtdikte
aanpast.
Klem het hout in het hulpstuk zoals in tekening
10, rechtsonder staat aangegeven. Het hulpstuk
kunt u op een freesbank gebruiken met onderdeel A naar onderen gericht. Gebruikt u een
bovenfrees dan draait u het hulpstuk om. Op een
freesbank dient u wel een geleideplaat te gebruiken zoals die op tekening 10 rechtsboven. U kunt
hem ook hetzelfde maken als de geleideplaat van
de bovenfrees zoals die in het vorige hoofdstuk is
beschreven.

De zes gaten aan de zijkanten van onderdeel
A, moet u uitschuinen om de boutjes met afgeschuinde kop te kunnen verzinken. De zes gaten
in A en de sleufgaten in B dienen om het hulpstuk
aan te kunnen passen aan de dikte van het te
bewerken hout. Bevestig daartoe onderdeel A
met de boutjes aan onderdeel B. U dient slechts
twee boutjes te gebruiken! De positie van onderdeel A staat gestippeld aangegeven in het bovenaanzicht van onderdeel B (tek. 10). Hier staat ook

Het hulpstuk is nu klaar voor gebruik. Neem om
te frezen een zwaluwstaartfrees van 12 mm. Die
zijn zo in de handel. Maak altijd eerst een proefstukje om te controleren of de zwaluwstaartverbinding precies past. Is er na het frezen speling in
de verbinding, stel de frees dan iets dieper. Is de
verbinding te krap frees dan iets minder diep.
Succes!
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TEKENING 1 (VOORAANZICHT)

TEKENING 2 (ZIJAANZICHT)

WERKTEKENING FREESBANK
1. 		geleider
2. 		pijp Ø 22 mm (2x)
3. 		boorkop (geen snelkoppeling!)
4. 		blok hout voor lagers
5. 		stofzuigermotor
6. 		rubber strips (3x)
7. 		draadstang Ø 10 of 12 mm
8. 		draaipunt voor draadstang
9. 		brommerasje van kleine tandwiel
10. afstandsbusje (3x)
11. bevestiging draadstang aan achterplaat
12. multiplex 20 mm dik
13. afdekplaatje lager
14. ventilator van stofzuiger
15. kogellager (2x)
16. klemblok hardhout
17. hoeklijn 30 x 30 mm (2x) ± 20 cm lang
18. 8 mm draadeind (2x)
19. slotbouten 6 mm (2x)
20. achterplaat
21. gaten voor 19.
22. gaten voor 18.
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TEKENING 3 ONDERDEEL 11

TEKENING 4

WERKTEKENING FREESBANK
1. 		geleider
2. 		pijp Ø 22 mm (2x)
3. 		boorkop (geen snelkoppeling!)
4. 		blok hout voor lagers
5. 		stofzuigermotor
6. 		rubber strips (3x)
7. 		draadstang Ø 10 of 12 mm
8. 		draaipunt voor draadstang
9. 		brommerasje van kleine tandwiel
10. afstandsbusje (3x)
11. bevestiging draadstang aan achterplaat
12. multiplex 20 mm dik
13. afdekplaatje lager
14. ventilator van stofzuiger
15. kogellager (2x)
16. klemblok hardhout
17. hoeklijn 30 x 30 mm (2x) ± 20 cm lang
18. 8 mm draadeind (2x)
19. slotbouten 6 mm (2x)
20. achterplaat
21. gaten voor 19.
22. gaten voor 18.

TEKENING 5
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TEKENING 6
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HULPSTUK OM BOORMACHINE
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