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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.
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WAAROM VAN HOUT?

kleine motor van 1/4 pk (type wasmachinemotor)
tot 35 mm assenstaal worden gezaagd! Plaatijzer tot dikten van 12, 13 mm leverde geen enkel
probleem.
Zaaglinten koopt men per meter, dat is het voordeligste. Bij deze beschrijving is ook een bouwaanwijzing voor een hulpstuk, waarmee men
zelf de zaaglinten op de juiste manier op elkaar
kan klemmen als men uiteinden aan elkaar
moet hardsolderen, of als men een zaaglint moet
repareren.

Deze bouwhandleiding is bedoeld voor al diegenen, die het prettiger vinden om te werken met
een machine, die eenvoudig en degelijk is,
gemakkelijk te begrijpen wat werking en constructie betreft, en gemaakt van een sympathiek
materiaal: hout. Mijn keuze valt op hout omdat
het 1. sterk is en bij juiste toepassíng zeer sterke
(en lichte!) constructies mogelijk maakt en 2. zelf
gemakkelijker te verwerken is en 3. op deze wijze
toegepast tot een, veel goedkopere constructie
leidt, dan het soort constructies, dat we toegepast
zien in de machinefabricage.
Niet veel mensen beseffen, dat de moderne,
gietmetalen (vaak duur en energievretend aluminium) constructies ook hun “statuskant” hebben.
Dit geldt helemáál voor knipperlichtjes en metertjes, panelen met vele knoppen en hefboompjes, zonder welke je bijna geen hedendaagse
machine meer vindt... Heeft de hier beschreven
lintzaagmachine dan geen status? Als prestaties,
duurzaamheid, eenvoud van bediening en onderhoud “status” zouden opleveren, welnu, dan heeft
onze lintzaag “status”!

EN DAN NOG EEN TIP...
Men kan voor het maken van de lintzaagmachine
nieuwe materialen aanschaffen. Maar wie de
tekeningen goed doorkijkt en bij de bijbehorende
beschrijving leest om welke materialen het gaat,
die zal gemakkelijk tot de conclusie komen, dat in
veel gevallen ook gebruikte materialen uitstekend
toepasbaar zijn. Dit geldt voor het hout (gebruikt
betonmultiplex) en voor gedeelten van het draaien drijfwerk (autosloperij bezoeken!). De aanwijzingen vindt men eveneens in de beschrijvingen!
En dan nu: veel succes!

HOEVEEL WERK?
De belangrijkste vraag is altijd: hoeveel tijd gaat
er in het maken van zo’n zelfbouwmachine zitten? Ik heb zelf vastgesteld, dat er bij een goede
voorbereiding zo’n honderd werkuren in gaan zitten. ls dat veel? Ik geloof van niet. Kopen we een
lintzaagmachine met de mogelijkheden van deze
die ik hier beschrijf, dan kost zo’n machine gauw
2000 tot 3000 euro! Als we er van uitgaan, dat
er aan materiaal ten hoogste enige honderden
euros in gaan zitten (als we een nieuwe elektromotor in plaats van een gebruikte kopen zal het
bij elkaar zo’n vijf- a zeshonderd euro zijn), en we
onze eigen uurkosten niet te hoog becijferen zijn
we in totaal dus veel goedkoper uit.

WAT KUNNEN WE ER MEE ZAGEN?
Met de zelfbouw-lintzaag kan hout tot een dikte
van max. 18 centimeter worden verwerkt. Dit
geldt bij een motorvermogen van 3/4 pk. Bij
langzame aandrijving, en na te zijn voorzien van
een ijzerzaag (bijzonderheden hierover treft men
tegen het einde van deze tekst) kan met een
4

BIJ TEKENING 1
De eerste tekening biedt een overzicht van de
“stoel” van de machine. Deze wordt gedeeltelijk
gemaakt van multiplex van het soort, dat voor
betonbekisting wordt gebruikt, ook wel “betonplex” genoemd. Dit is soms als gebruikt materiaal
te krijgen, of als tweedekeus. De rest bestaat
uit vuren (de poten en schoren) van gangbare
maten. Bij goede bevestiging met slotbouten en
goede verlijming, ontstaat zo een zeer sterk en
hecht onderstel, waarop we onze machine in vol
vertrouwen kunnen bouwen. Gebruik in geen
geval spijkers! De bouten geven de mogelijkheid
later alles nog eens aan te draaien, als er iets wat
losser zou zijn komen te zitten (wat na een jaar
intensief gebruik van mijn eigen lintzaag nog niet
nodig is gebleken). Zo wordt ‘t stevig!
Wie zich nog niet voldoende “oriënteren” kan
bekijke tekeningen 10 en 11 om een beter inzicht
te krijgen. Lees ook eerst bij 2.

BIJ TEKENING 2

den zitten nu stevig verankerd en zijn nu gereed
om later gebruikt te worden bij het vastzetten
tegen de achterplaat van het onderstel.
Hoe ziet het gelijmde platenpakket er nu uit? Is
alles haaks afgewerkt, zowel de achterkant als
de onderkant? Dan gaan we nu het geheel op
het onderstel aftekenen. De voorkant komt op 1
centimeter afstand van de sleuf, die in het bovenblad van het onderstel zit (even tekening 10 of 11
bekijken voor het overzicht). Als we lijn getrokken
hebben, gaan we het onderstel precies waterpas
stellen(naar alle zijden). Dan met een loodlijn een
lijn aftekenen op de recht opstaande achterwand,
die samenkomt met de zojuist afgetekende lijn op
het bovenblad.

Het gebezigde multiplex is 20 mm dik. Nodig zijn
twee platen van 2,50 meter bij 1,25 meter. Daar
kunnen we alle onderdelen uithalen, ook die van
tekening1!
Gebruiken we tweede keus of gebruikte platen,
dan goed opletten of de platen vlak zijn en
niet teveel beschadigd. Eventuele betonrestjes
eerst goed wegborstelen alvorens te zagen! Dat
is beter voor onze zaag, maar ook is het een
voorwaarde voor een goede lijmverbinding. Ook
hier gebruiken we weer slotbouten. De bouten
aan de lange zijde worden er na het hard worden
van de lijm, uitgehaald. Het betreft hier de onderste drie. In de “rug” van de aan elkaar gelijmde
platen wordt in het midden een gleuf gemaakt
(zie op tekening bij “A”) bij elk van de drie onderste boutgaten.
In deze gleuven passen draadeinden, waaraan
een lus gebogen is. Deze draadeinden, die we
van 6 mm dikte kiezen, dienen om later dit
platen“pakket” aan de opstaande zijde van het
onderstel te bevestigen, waarbij we dan uiteraard
ook lijm gebruiken. De gleuven kunnen gewoon
worden geboord met een boormachine. Zijn
de gleuven diep genoeg en afgewerkt, dan de
draadeinden met de lus eraan
in de gleuf schuiven en de slotbouten weer in de
boutgaten drukken en vastdraaien. De draad-ein-

Nu moeten we er zeker van kunnen zijn, dat alles
haaks wordt. Hoe bereiken we dat? Het beste
is een hulpstuk te maken. We doen dit als volgt:
eerst een lijn trekken die de basis vormt van
een rechthoekige driehoek. We geven hem de
lengte, die in dit geval het beste uit komt: 45 cm,
lopend tussen punt A en B. Van uit A cirkelen we
nu met een passer of touwtje een lengte, die 5/3
is van de lijn AB. Vervolgens van uit B een lengte
cirkelen die 4/3 is van AB. Waar beide cirkelbogen elkaar snijden krijgen we punt C. Als we nu
A met C en B met C verbinden hebben we onze
rechthoekige driehoek, die we het beste kunnen
5

maken van multiplex (trekt niet!). Van dit systeem
zullen we nog veel plezier hebben, want het is in
elke lengte te maken (bouw enz.).
Om (later) het gelijmde pakket van platen dat uit
tekening 2 is voortgekomen, te kunnen bevestigen aan de achterwand van het onderstel moeten we de plaatsen aftekenen op de achterwand,
waar de gaten moeten komen waar de draadeinden (die uit de “rug” van het platenpakket steken)
in gestoken kunnen worden en vastgezet. Deze
gaten na aftekenen boren met wat dikkere boor,
zodat de gaten wat ruim worden. Daar zullen
we later, als alles definitief wordt vastgezet, veel
gemak van hebben.

brengen en ook dat kost tijd en voorbereiding.
2. het zilversoldeer is duur.
3. lassen heeft gemiddeld een sterkte van 35 kg/
mm2 en hardsolderen niet veel meer dan zo ‘n 30
kg/mm2.
Welnu wat punt 1 betreft: Het afwerken bij lassen,
zoals het bijslijpen van de las, kost soms ook veel
tijd vooral als je iets netjes wilt maken. Bij 2. Wat
aanschaf betreft is een lasapparaat duurder (de
laselektroden niet eens meegeteld) dan de uitrusting voor hardsolderen, waarvan de gasfles en
drukregelaar altijd ook nog voor andere doeleinden te gebruiken zijn, bijv. voor een verfbrander
o.i.d. Bij 3. Bij een geslaagde hardsoldeerverbinding vindt er doorgaans een hechting over een
groter oppervlak plaats dan bij de meeste lassen
het geval is (het zogenaamde “uitvloeien”). In
zulke gevallen is hardsolderen veel sterker.
Een bijkomend voordeel is dat de hardsoldeerverbinding geen afwerking behoeft en na het
afkoelen meteen gebruiksklaar is en dat er in de
met elkaar verbonden materialen geen spanningen meer optreden, in tegenstelling tot bij lassen!

Rest ons nog een ding. Natuurlijk zal het “pakket”
ook aan de onderzijde vastgezet moeten worden
als we het definitief gaan bevestigen. Daartoe
moeten we nog 2 gaten boren door de bovenplaat van het onderstel, gaten van 6 mm diameter, die later gebruikt worden om er met houtfrets
(of houtdraadbouten) het gelijmde pakket mee
vast te schroeven. De gaten komen op circa 5
cm van de kant. Nauwkeurig het midden van het
hout, waarin de bouten komen bepalen, zodat
een maximale hechting verzekerd is. Dus: nog
niets vastzetten. Dat komt later.

HOE GAAN WE HARDSOLDEREN?
Maak de te solderen vlakken blank en vetvrij . De
vlakken moeten zo goed mogelijk op elkaar passen’. Ze mogen zelfs stijf in of op elkaar geperst
worden!, Dat scheelt veel zilversoldeer!
Dan het zgn. flux-poeder aanbrengen, na dit
eerst met wat water te hebben aangelengd, daar
het anders gauw wegblaast in de vlam. De te
solderen voorwerpen nu op een vuurvaste steen
leggen en er zo mogelijk ook een of twee stenen omheen zetten, zo dicht mogelijk er bij. Dat
scheelt veel gas bij het verwarmen, dat zo lang
moet gebeuren tot de metalen (en dan ook beide
delen donkerrood gloeien. Dan een druppel soldeer (stukje zilversoldeerdraad) aanbrengen en
vervolgens doorgaan met stoken.
Bij de juiste temperatuur zie je het soldeer wegtrekken tussen de vlakken. Zie je het niet meer,
dan nog wat soldeer toevoegen: er moet nog net
iets te zien zijn.
Daarna alles rustig laten staan (eventueel de
stenen voorzichtig wegschuiven) tot het soldeer
gestold is. Pas als alles verder afgekoeld is met
water goed afspoelen. Als de verbinding goed
gelukt is, zie je overal tussen de vlakken soldeer
glinsteren.

LASSEN OF HARDSOLDEREN?
Voor we overgaan naar tekening 3, eerst nog
even een praktisch puntje: zo meteen zullen we
moeten kiezen voor lassen of hardsolderen. Hoewel het om een beperkt aantal onderdelen van de
lintzaagmachine gaat, zullen we deze vraag toch
even moeten beantwoorden.
In nummer 8 van het tijdschrift “De Twaalf Ambachten”, hebben we destijds deze kwestie behandeld en wat blijkt? Er zijn fervente voorstanders van hardsolderen en …van lassen. Ze zijn
bijna niet met elkaar te verzoenen. Ikzelf ben, laat
ik er eerlijk voor uitkomen, voorstander van hardsolderen. Maar laat ik beginnen met de nadelen,
want natuurlijk zijn die er ook aan verbonden.
1. het duurt langer dan lassen. Met lassen kun
je meteen beginnen en met hardsolderen ben je
eerst nogal wat tijd kwijt voordat het te solderen
materiaal kersrood is gestookt. Bovendien moet
je van tevoren de te solderen vlakken door klemmen of op een andere manier vlak tegen elkaar
6

BIJ TEKENING 3 EN 4

dan door het lange afgedraaide stuk (waar ook
de schijf op is gesoldeerd) in de klauwplaat te
zetten. De ronde plaat of schijf wordt nu vlakgedraaid en op maat uitgedraaid. Meteen wordt nu
een 3 mm rond afgedraaid tot 40 mm diameter
(zie tekening onderdeel D).
Daarna het werkstuk uit de klauwplaat halen en
omkeren. Nu wordt het stukje van 2 cm, dat nu
niet meer nodig is, weggedraaid.

De afgebeelde metalen (plaatijzeren) plaat van 3
mm dikte (onderdeel B) klaarmaken.
Hij moet zo vlak mogelijk zijn. Onderdeel A, dat
net als onder B tweemaal moet worden gemaakt,
zal moeten worden gedraaid. Daarbij moet er
aan gedacht worden om het gat van 20 mm, dat
op de tekening staat aangegeven, eerst 18 mm
te maken. Pas later, als onderdeel A en B aan
elkaar zijn gesoldeerd (zie voorgaande tekst over
hardsolderen), dan plaatsen we het geheel weer
op de draaibank met de kant van 35 mm naar de
beitel (Wie zelf geen draaibank heeft, kent misschien iemand die er een heeft of zal er mee naar
een draaierij moeten gaan), waarbij niet alleen
het gat van 18 mm tot 20 mm wordt vergroot,
maar waarbij meteen de ronde plaat aan die zijde
wordt vlakgedraaid.
Op deze manier krijgen we het beste resultaat,
zuiver lopende wielen en daar gaat het om!

Op de tekening staan op enkele plaatsen naast
de aangegeven maat een driehoekje met omlaaggerichte punt. Dit betekent steeds, dat het
om een zuivere maat gaat, waarbij een nauwkeurige passing vereist is. Dit geldt voor alle tekeningen!
Het gaat hierbij om de passing van de lagers,
waarbij het er bijzonder op aankomt!
Nu weer terug naar het zojuist gereedgekomen
onderdeel C/D. Dit wordt nu op houten schijf
vastgemaakt. Zorg dat de plaat of schijf goed
aanligt tegen het hout. Als alles klopt moet de afgedraaide rand van 3 mm precies aan de andere
kant van de houten schijf naar buiten komen. Is
het hout iets te dik, dan iets van het hout voorzichtig weg beitelen. Dan, gaat de tweede schijf
C er op en wordt vastgeschroefd aan de houten
schijf. ls alles goed vlak?

De volgende handelwijze houdt daar ook verband mee. Om de houten schijven volledig zuiver
gedraaid te krijgen bevestigen we eerst de beide
nieuw verkregen onderdelen A/B aan een schijf,
die we zo kunnen afdraaien. Dit gebeurt nu nog
niet, maar later!
Wat de materiaalkeuze betreft nog dit: iemand
kan natuurlijk andere materialen kiezen dan die
welke ik hier heb genoemd. Hetzelfde geldt voor
merken, zoals het merk SKF, dat ik heb genoemd
voor de lagers. Ik heb dit merk gekozen, omdat ik
daar de nummers van heb. Wie echter een ander
merk lager heeft met dezelfde maten en eigenschappen, kan dat natuurlijk gebruiken (zelfinstellend).

De bevestiging van metalen schijf aan de bus
(het stukje van 3 mm van onderdeel D) verkrijgen
we door, zoals op de tekening staat beschreven,
gaatjes van 4 mm precies in de naad tussen de
schijf en de bus te boren (op 4 plaatsen op gelijke
afstanden van elkaar) en hierin met 5 mm tap
een stukje draad índraaien. In de gaatjes stukje
draadeind van 5 mrn draaien en vervolgens
van buiten alles afvlakken. Schijf en bus zijn nu
onverbrekelijk met elkaar verbonden. Verder nog
niet afwerken. Eerst moet nl. nog de houten schijf
worden afgedraaid (komt nog).

BIJ TEKENING 4
De werkwijze die hier gevraagd wordt lijkt op die
van de vorige tekening. De volgorde is hetzelfdfe.
Onderdeel D moet voorlopig aan een kant 2 cm
langer worden gemaakt. Bij het afdraaien moet er
voor gezorgd worden dat zowel over deze 2 cm
als over de aangegeven 3 mm afgedraaid wordt
op 40 mm.
Daarna wordt er op de lange afgedraaide kant
een van de ronde platen (onderdeel C) vastgesoldeerd. Hierna wordt dit geheel weer in ‘de klauwplaat van de draaibank bevestigd. Dit gebeurt

Nu gaan we de onderdelen E en F maken.
Let weer op de maten met de driehoekjes.
Zouden deze niet goed zijn, dan zullen de lagers
straks niet evenwijdig worden aangeduwd en
zullen zwaar en slingerend draaien en dat mag
beslist niet!De afstandbussen, waar het hier om
gaat moeten daarom precies van lengte zijn.
Over het aiﬁdraaien van de houten schijven later
meer - nu kan het nog niet!
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BIJ TEKENING 5

Nu de as, die rechts op tekening 5 afgebeeld
staat, klaar maken en door rniddel van de stalen
pen aanbrengen. Het afgedraaide gedeelte aan
de kant van de rechthoekige plaat. Hij moet soepel kunnen bewegen. Desnoods de zijkanten wat
afplatten door slijpen.

Deze tekening lijkt lastiger dan de voorgaande,
maar is het niet. Begin met elk stuk op maat te
maken en de gaten er in te boren.
Het gat van 10 mm van de platte pijp 25/15 bovenaan links op de tekening wordt slechts door
één pijpwand geboord. De overige gaten gaan
door en door. Bij dat gat van 10 mm de binnen
en buitenkant van de pijp blank maken. Nu een
10 mm moer in de pijp schuiven en het draadeind
door het gat steken en in de moer draaien. Aandraaien tot alles klem zit. Nu de 15 mm zijkanten
van de twee stukken pijp blank maken, evenals
de plekken van de twee platen, waartegen de
pijpen moeten worden bevestigd. Nu alles met
6 mm boutjes aan elkaar zetten. De 8 mm moeren, die aan de buitenkant komen van de platen
worden, na eveneens aan één kant te zijn blank
gemaakt evenals de plaatsen op de platen waar
ze tegenaan komen, vastgezet met dunne boutjes of stukje draadeind. Alles moet goed klemvast
zitten, vlak op elkaar. Hetzelfde gebeurt met de 8
mm moer, die bovenop de platte pijp komt.

BIJ TEKENING 6
De 5 mm dikke plaat, die we op deze tekening
afgebeeld zien, moet heel vlak worden! Zou hij
dat niet zíjn, dan kan het gedeelte dat op tekening 5 is afgebeeld, niet soepel schuiven en dat
moet het toch echt kunnen, wil de boel later bij
het monteren niet scheef gaan trekken.
Het langwerpige gat wordt weer gemaakt zoals
het dito gat in de plaat van de vorige tekening.
Ook bij deze plaat er op letten, dat hij niet geforceerd wordt (dus het gat weer zorgvuldig met
tientallen gaatjes voorboren en dan voorzichtig
uitbeitelen,dus niet uitstansen of hakken!) Hij
moet vlak zijn.

Het langwerpige gat in de dito plaat is het beste
te maken door met een 4 mm boortje na aftekenen op de plaat allemaal gaatjes naast elkaar
langs de aftekenlijn te boren. Is alles rondgeboord, dan de plaat in een stevige bankschroef
zetten met een gaatjesrij net boven de bekken
en met een scherpe metaalbeitel de resterende
verbindingen tussen de gaatjes weghakken,
rondom. Hierna alles afwerken met platte en
halfronde ijzervijl. Zorg, dat de plaat goed vlak
blijft! Maak de plaat op de plaats waar op de
tekening een stippellijn loopt, blank. Nu het eerst
gemaakte gedeelte (waar alles nog provisorisch
aan elkaar geklemd zit) er los op zetten en meten
of het haaks zit en of het zonder wiebelen blijft
staan. Eventueel de boutjes waarmee het, eerste
werkstuk in elkaar is gezet, iets losdraaien, als
daarmee door bijstellen wiebelen kan worden
opgeheven.
Dan alles in de flux zetten en hardsolderen.
Zorgen dat alles goed doorvloeit en dat de platen
goed op elkaar komen. Na het afkoelen met water afspoelen en afborstelen.

TIP VOOR HET VLAKKEN VAN EEN
PLAAT
Het vlakken van een plaat kan nodig zijn. Daarom
deze tip. Met een vlakke houten ondergrond van
kops hout en een stalen hamer is het mogelijk
de plaat te vlakken. Het kan ook met een vlakke
ijzeren of stalen ondergrond, maar dan moet men
met een houten hamer werken. IJzer op ijzer
geeft rek en spanningen in de plaat en je moet
een geoefende plaatwerker zijn om dat te kunnen.
Na het maken van de sleuf de rest van de gaten
aftekenen. De gaten voor de slotbouten komen
er niet zo precies op aan. De 6 mm gaten wel,
want die moeten overeen komen met die van de
andere delen. Voor het bevestigen van de delen
(strips) op de plaat kun je boutjes gebruiken of
draad tappen in de gaatjes in de plaat. De gaatjes moeten dan 4,8 mm diameter geboord worden en getapt met een 6 mm tapijzer.

Nu de 8 mm moer bovenop doortappen, d.w.z.
het buisgat er direct onder. De moeren aan de
zijkanten vanaf een kant door boren, zodat de 8
mm stalen pen er - haaks! - door kan.

Hierna het hoeklijn aanbrengen en de strips
zoals aangegeven op de tekening. Nu van het
onderdeel van tek. 5 even de as er uit halen. De
rest moet nu tussen de strips en de plaat soe8

pel schuivend gemaakt worden. Eerst vlakken.
Schuift ‘t dan toch nog te moeilijk, dan een reepje
papier tussen de strips doen. Daarna het geheel
goed vastdraaien. Gebruik veerringetjes! Dan kan
de boel nooit lostrillen.

Tot zover het eerste deel van tekening 7. De
tweede, rechterhelft, toont het geleide-onderdeel,
waarlangs straks de zaaggeleider kan worden
ingesteld. Ook hierbij moeten we weer hardsolderen. Verder wijst de weg zich vanzelf. Om er
voor te zorgen, dat later een soepel langsschuiven mogelijk wordt, de geleider eventueel bij het
bevestigen iets wijder maken door er strookjes
dun karton of papier onder te leggen voor het
vastzetten.

De as wordt nu weer aangebracht en ook deze
wordt weer gecontroleerd op soepel bewegen.
Om de l0 mm pen, die uit het hoekijzer omhoog
steekt, een 10 mm sluitring doen. Vervolgens een
stugge veer van zo’n 4 cm over de pen plaatsen, dan weer een sluitring en dan een moer.
Het 8 mm draadeinde voorzien we eveneens
van een sluitring. Dit draadeind is voorzien van
een dwarsstukje, dat er op gesoldeerd zit (de
tekening 5 geeft dit al aan en we hebben er niet
speciaal melding van gemaakt). Ook hier een
veer plaatsen en een moer om de veer tegen te
houden. Het geheel wordt nu ingedraaid met als
resultaat, dat de punt van het draadeind in het
voorgeboorde potje in de as moet komen. Het
stel- en spanmechanisrne is hiermee voltooid.

BIJ TEKENING 8
Behalve het eerder genoemde onderaan getekende onderdeel (zaaggeleider) van de vorige tekening, zien we hier de beveiligingshuls, waarvan
het onderste gedeelte is gemaakt van een kapje
van omgebogen plexiglas.
Hoe buigen we plexiglas? We leggen het in een
bakje met kokend water en buigen het vervolgens om een stuk pijp van de juiste diameter dat
we eveneens in kokend water hebben verhit. Het
glas kan geboord en gezaagd worden (met ijzerzaag of fijne decoupeerzaag).

BIJ TEKENING 7
We gaan hierbij weer op precies dezelfde wijze
te werk, als bij de vorige tekening. Eerst alles op
maat maken en dan voorboren. Dan de delen, die
gesoldeerd moeten worden blank maken en passend maken. De moeilijkheid hier is alles op zijn
plaats te houden tijdens het solderen. Het beste
is om weer alles vast te zetten met dunne boutjes
van bijv. 3 mm. Boor daarvoor de gaatjes die in
de vierkante pijp komen door en ook door het
tussenstukje pijp, en de plaat op de goede plaats.
Nu kun je alles vastzetten. Ook de 10 mm moer.
Het stukje 12 mm as moet haaks in het gat van 12
mrn onderin de driehoekige plaat komen( zie ook
tek. 8). Om dit stukje as geklemd te krijgen met
een centerpunt rond het asgat centers slaan. Hierdoor wordt het gat iets nauwer. Het asje aan de
rand iets conisch bijslijpen en nu met een hamer
in het gat slaan en er iets doorheen laten steken.
Als alles bevestigd is, de onderdelen op de bekende wijze hardsolderen. Na het solderen zowel
de 6 mm als 10 mm draad insnijden. In één van
de zijvlakken van de 10 mm moer een gaatje
boren van 4,8 mm en in dit gat draadtappen met
een 6 mm tapeind. Hierin komt het stelboutje,
waarmee we later het kogellager, dat de lintzaag
bij drukbelasting moet tegenhouden, kunnen
instellen.

BIJ TEKENING 9
Deze tekening toont het plaatijzeren blad van de
zaagtafel met de geleiders en het teakhouten
geleideblokje, waar de zaag doorheen komt te
lopen. Ook zijn de dwars- en langsgeleider getekend, alsmede de beugels, waaraan de geleidebuizen worden gesoldeerd.
Zorgen voor een goede vlakke plaat. De gleuf
kunnen we maken door hem in te zagen of in te
slijpen met een dunne slijpschijf.
Het rechthoekige gat in het midden maken we
door het uit te boren en daarna uit te hakken en
vervolgens bij te vijlen. Het blokje hout wordt met
verzonken houtschroeven bevestigd. Het kan dan
later altijd gemakkelijk worden vernieuwd.
Aan 20 x 20 mm pijp de strips solderen en met
verzonken schroeven aan de plaat. De geleiders
bevestigen we voor het solderen aan elkaar met
dunne 6 mm boutjes. Met het solderen wachten
we tot de zaag klaar is, want dan kunnen we ze
pas nauwkeurig stellen.
Dat zal dan gaan als volgt: de langsgeleider op
bijv. 2 cm vastzetten met behulp van 6 mm boutjes. Een lat van bijv. 50 cm in de lengte zagen.
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Goed tegen de geleider drukken, ook achter de
zaag.
Let nu op: tegen welke kant van het hout drukt
de zaag? Stel de geleider nu zo bij, dat de zaag
niet langer naar een bepaalde kant drukt, maar
recht vooruit loopt. Gebruik bij voorkeur triplex
voor deze afstelproef, omdat de zaag dan niet
met een bepaalde houtnerf mee kan lopen. Later
bij liet “echte” zagen kan men dit “meelopen met
de nerf” tegengaan door het hout vóór en achter
de zaag tegen de geleider te drukken, waarbij
de zaag zelf tot zo dicht mogelijk boven het hout
wordt geleid en dus niet kan meedraaien of kantelen. (Die neiging zal de zaag vooral vertonen
als hij niet scherp meer is).

boren voor 8 mm slotbouten. Zet de balkjes met
deze bouten goed vast. Koppen van de slot bouten boven. Gebruik tussen moer en balkje een
ring (zgn.’carrosserieringen zijn het beste). Teken
op de as af, waar de snaarschijf moet komen en
teken op het bovernblad af waar de doorlaatopening voor de aandrijfriem moet komen.
Denk om de balkjes aan de onderkant bij het
bepalen hiervan! De as nu verwijderen en de
riemdoorlaatopening uitzagen. Nu de snaar op de
as zetten. Deze moet 140 mm zijn. De lagers er
weer opzetten en op de goede plaats vastzetten.
Nu nemen we de grote multiplex schijf, waar we
al in een vroeger stadium de stalen bus in hebben gezet met de twee onderdelen uit tekening 3.
Verwijder 2 schroeven uit de zijplaat van de grote
schijf aan beide kanten, kruislings ten opzichte
van elkaar. Het onderdeel van tekening 3 met de
35 mm kant in het asgat van de grote schijf doen
en met de verwijderde schroeven net iets vastzetten. Aan de andere kant van de schijf hetzelfde
doen. Nu het geheel op de as schuiven en de
schroeven vastdraaien. De snaarriem omleggen
en het geheel op het bovenblad met de lagerbouten door de balkjes heen vastzetten. Nu de schijf
met imbusboutjes zo op de as vastzetten, dat hij
vrij in de grote sleuf kan draaien.

Bij het instellen van de dwarsgeleider gebruiken
we weer een stuk triplex met een zuiver vlakke
kant, die we tegen de dwarsgeleider leggen. Nu
controleren, of de zaagsnede haaks staat t.o.v.
de vlakke kant. Is deze niet haaks, dan de geleider bijstellen en weer controleren. De dwarsgeleider moet heel soepel over de geleidestang schuiven. Eventueel met wat talkpoeder inwrijven!
Maar dit bijstellen (en later het definitief vastsolderen van de geleiders) is nog toekomstmuziek,
want onze zaag is nog niet zover! Het bevestigen
van de hoeklijn aan de plaat komt later.
We gaan nu tekening 10 en tekening 11 bekijken. Op deze overzichtstekeningen zien we hoe
alles er uiteindelijk uit komt te zien, details buiten
beschouwing gelaten. Op de tekening 10 zien we
ook de wielen al op hun plaats. Om het zover te
kunnen krijgen moeten deze eerst nog worden
afgedraaid, van een rubberstrook voorzien en
uitgebalanceerd worden. Het afdraaien kan pas
als we eerst de positie van de aangedreven as
hebben vastgesteld en een en ander hebben
gemonteerd.

De motor door middel van klemmen zo opstellen,
dat hij de as kan aandrijven. Draairichting: met de
klok mee.
Voor het afdraaien van de schijf een blokje hout
op het bovenblad van het onderstel bevestigen.
Het blokje hout zo dik, dat als de te gebruiken
draaibeitel er op rust, deze op harthoogte van de
schijf is. Het blokje hout aan de voorkant zo op
de tafel vastklemmen, dat de schijf net vrijloopt.
Denk erom, met aanzetten van de motor, dat alles goed kan schudden. Zorg dat de motor vlug is
uit te schakelen. Eerst de voorkant zover afdraaien dat hij vrijwel rond is, dan allebei de zijkanten
afdraaien, zodat er geen slingering meer is. Dan
weer de voorkant verder afdraaien tot 49 à 49,5
cm.
Onthoud de maat, want de tweede schijf moet
exact dezelfde diameter krijgen.

We kijken nu eerst op tekening 14. De aangedreven as komt 415 mm uit de hoge opstaande
wand. Evenwijdig hiermee komt de as. Schuif de
lagers op de as en zet hem boven op het bovenblad van de onderbouw. Ook de lagers. Teken
de gaten voor de lagers af op het bovenblad en
boor ze door. Nu door de twee balkjes ook gaten
boren op de afstand van de gaten, die in de lagerblokken zitten. De balkjes onder het blad met
bouten door de lagerblokken heen en de as boven het blad even vastzetten. Dan, op een paar
centimeter van het eind, in de balkjes ook gaten

Is alles aan de maat, dan voorzichtig nog van
beide randen iets afdraaien, zodat een lichte bolling van het loopvlak ontstaat. In het midden moet
het loopvlak ca. 2 mm hoger liggen. Hierna wordt
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op het loopvlak een strook rubber geplakt van
4 cm breed. De einden moeten elkaar overlappen, waarvoor ze afgeschuind worden. Dan zo
opplakken, dat de plaknaad ten opzichte van de
draairichting afloopt. Voor het plakken Bisonkit
gebruiken. Vervolgens de zijranden met nietjes of
kleine spijkers vastzetten op het hout. Nu het rubber loopvlak voorzichtig schoondraaien. Denk om
het handhaven van de bolling. Die is nodig voor
een rustige loop van de zaag! Rubber afdraaien
is erg moeilijk (het “hapt” snel) en vereist een
vlijmscherpe beitel. Zeer voorzichtig afdraaien en
pas beginnen als de lijm droog is!

We gaan nu het “pakket” op het onderstel plaatsen. Om het te kunnen bevestigen aan het
hoekijzer moeten we er eerst een uitsparing in
maken, waarin het liggende stuk van de hoeklijn past. We moeten het zelfs zo’n 5 cm langer
maken, naar de hoge kant, want dan kunnen we
het grote opstaande deel (het “pakket”) eerst nog
wat terugschuiven om de trekbouten, die door de
achterwand heen moeten, in hun gaten te krijgen.
Nu eerst de onderdelen van tekeningen 5 en 6
bevestigen. Gebruik hiervoor 8 mm slotbouten
met carrosserieringen onder de moeren. Zó
bevestigen, dat als het schuifstuk in de hoogste
stand staat het opstekende 10 mm draadeind
nog net vrij van de bovenkant is. Er voor zorgen,
dat de leibaan haaks ten opzichte van de onderkant zit. Nu kan het geheel op zijn plaats worden
gedaan. Hierbij lijm gebruiken. Eerst alle boutjes
aan de hoge achterkant even aandraaien. Dan
gaten boren in het schot waar ook de gaten zitten
in de opstaande kant van het hoeklijn. Ook hier
bouten inzetten en net aandraaien. De moer aan
de kant van de hoeklijn. Nu van onderen af houtfretten (houtdraadbouten) in draaien. Gebruik hier
ook carrosserieringen. Nu kunnen alle bouten
goed aangedraaid worden.

Is dit karwei geklaard, dan de V-snaar van de motor afnemen. De schijf een zetje geven en laten
draaien. Als hij stopt het onderste op de zijkant
aantekenen. Dit een keer herhalen.
Komt het aangelijnde punt weer bij het stoppen
aan de onderkant, dan op ca. 5 cm uit de rand
boven de streep een gat boren. Op deze wijze
doorgaan, tot de schijf in elke willekeurige stand
blijft staan. Komen er teveel gaten bij elkaar, dan
aan de tegenovergestelde zijde een schroef in
het hout draaien.. Zo wordt de schijf perfect uitgebalanceerd. De schijf van de as halen, de extra
aangezette onderdelen van tek. 3 verwijderen en
op de andere schijf bevestigen; op de as zetten
en dezelfde behandeling geven. Denk om de
diameter.

Als dit gebeurd is kunnen we schot “A” van
tekening 1 bevestigen. Ook hier weer slotbouten
en lijm gebruiken. Bovenrand van schot “A” moet
precies gelijk komen met de bovenrand van de
voet van het zojuist bevestigde “pakket”.

We gaan nog even terug naar tek. 14. Eerst dat
stuk hoeklijn van 40 - 40. Leg dit zo neer op het
bovenblad, dat nadat de as verwijderd is (de
schijf op de as laten zitten) de gaten van het
lager ongeveer in het midden komen t.o.v. de
lengte en de breedte van het hoeklijn.
Binnenzijde opstaande kant van het hoekijzer
moet precies gelijkvallen met de potloodlijn, die
we op het bovenblad hadden afgetekend voor de
toekomstige bevestiging van het ”pakket” en die
parallel loopt met de sleuf. Gaten aftekenen en
boren, waarna we de gaten vierkant in het hoeklijn uitvijlen, zodat er 10 mm slotbouten in gaan.

Nu kunnen we de bovenste zaagschijf gaan aanbrengen. Hiertoe moeten we eerst de lagers in de
schijf aanbrengen. Vergeet niet de afstandbussen
er in te doen!
Vervolgens de ronde platen van tekening 6
aanbrengen. Zorg dat het kleinste afstandsbusje
goed voor de asgaten van het lager blijft. Dan
in het 8 mm gat een draadeind schroeven van
plusminus 8 cm lengte. De as iets invetten. De
schijf nu op de as schuiven en met behulp van
de kleine ring, die ook op tekening 6 staat, en het
draadeind het geheel op zijn plaats persen, zodat
het achterste kogellager tegen de kraag van de
as drukt. Draadeinde vervangen door 8 mm bout.

We gaan het stuk hoekijzer nu vastzetten met
dezelfde slotbouten, waarmee later ook het lagerblok onderaan bevestigd wordt. Alleen gebruiken
we nu tijdelijk een blokje hout met een gat er in
om de niet gebruikte lengte van de bouten te kunnen opvullen.
Lager en as plus schijf nog niet plaatsen. Komt:
later!

Nu controleren of de schijf licht loopt en ook nog
in balans is. Als hij niet licht genoeg loopt willen
een paar tikken met een houten hamer om alles
in het “gareel” te krijgen nog wel helpen.
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Lukt dat niet, dan de 8 mm bout iets losdraaien.
Loopt het dan niet goed, dan zijn de afstandbusjes niet gelijk van lengte. Een vulstukje tussen
de as en de kleine ring doen en de bout weer
vastdraaien. Blijft het zwaar lopen, dan is het de
grote afstandbus die te kort is. Hier een vulstukje
achter de grote ring leggen. De vulstukjes mogen niet tegen het lager zelf drukken. Voor zo’n
vulstukje gebruiken we het beste latoenkoper. Dit
is verkrijgbaar in diktes van 0,05 tot 1 mm.
Nu met behulp van de stelschroef, die achter op
het schuifstuk zit, de schijf evenwijdig met de
achterwand van het platen “pakket” zetten.

goed, dan lagers op de as vastzetten en de stand
van de lagerblokken op de balkjes aftekenen.
Nu één van de twee touwtjes verwijderen. Het
houten blokje tussen schijf en wand weghalen en
de bovenste schijf zó draaien, dat het overgebleven loodlijntje precies langs de boven- en onderas hangt. De afstand tot het touwtje moet gelijk
zijn, voor wat de onder- als bovenkant van de
onderste schijf betreft. Moet de as aan de voorzijde iets zakken, dan een dun koper- of aluminiumplaatje tussen asblok en balkje drukken en
de bout weer aandraaien. ls het andersom, dan
hetzelfde doen maar dan bij het achterste
lagerblok. Is alles nu goed, dan de lagers vastdraaien. Nu wordt het tijd om de lengte van de
benodigde lintzaag te gaan meten!
Eerst het schuif- of spangedeelte in de onderste
stand zetten. Nu met een niet-rekbaar touwtje
over de omtrek van de schijven de lengte meten.
Dan het spanstuk in de hoogste stand zetten en
weer meten. Van deze laatste maat 3 cm aftrekken voor het spannen van de zaag.

Hierna gaan we de onderste schijf aanbrengen.
Deze schijf zit nog op z’n as. Doe de V-snaar om
de as en bevestig het geheel onder het bovenblad op de balkjes. Draai de moeren zover aan
(sluitringen gebruiken), dat het lager met een licht
tikje te verschuiven is.
Als we nu alles haaks in elkaar hebben gezet,
kunnen we de as op dezelfde afstand plaatsen
als de bovenste schijf. Gemeten vanaf de achterwand van het onderstel tot hart as moet de
afstand ca. 415 mm zijn.

We weten nu de exacte minimum- en maximummaat. Deze maten ergens duidelijk aantekenen
op de zaagmachine (duidelijkste plaats in de
bovenkast naast de schijf).

Bij de onderste as meten we beide as-uiteinden
en kunnen zo vaststellen of we haaks gewerkt
hebben. Is dat niet het geval dan gaan we e.e.a.
op de volgende manier afstellen: (als alles wel
haaks is, toch deze afstelprocedure toepassen
om alles nog eens te kunnen controleren. We
beginnen met het geheel zó te stellen dat we
aan de hand van loodlijnen kunnen vaststellen
of alles wel haaks is. Daartoe eerst controleren
of het achterschot loodrecht staat (gemeten naar
de kant, die naar de schijven gericht is). Bij een
overdwarsmeting moeten we vervolgens vaststellen of het onderstel waterpas staat. Met een loodlijn vanaf het hart van de bovenste as gemeten
moet de onderste as hiermee op het hart samenvallen. Nu met een blokje hout de bovenste schijf
iets klemmen, zodat hij niet meer kan draaien. Nu
aan de voorkant zo dicht mogelijk hij het loopvlak,
aan beide zijden ter hoogte van de as (dus in het
horizontale vlak) een klein spijkertje in de schijf
slaan en vanaf hier (dun touw gebruiken) twee
loodlijntjes neerlaten. De lijntjes moeten nu langs
de onderste schijf hangen, zo dat ze de schijf
nèt niet raken. Anders bijstellen tot het wel zo is;
door middel van de kleminrichting, waarmee de
lagers op de as vastzitten, los te draaien, kan de
as naar voren of achter worden bewogen. ls het

ZAAGLINT PER METER VOORDELIGER
De vraag, die zich nu voordoet is: moeten we het
zaaglint op maat bestellen of kunnen we het zelf
samen-stellen uit losse lengten? Welnu het is niet
alleen veel voordeliger om zaaglint per meter te
kopen, het is ook nuttiger, omdat als later zich
misschien eens een zaagbreuk voordoet we met
de nu opgedane ervaring makkelijk zelf tot reparatie kunnen overgaan.

BIJ TEKENING 13
Op tekening 13 is een hulpstuk getekend, waarmee je zaaglinten, variërend van 6 tot 15 mm
breed, kunt aan elkaar hardsolderen. De dikte van
het zaaglint moet 0,6 mm zijn, ofwel ongeveer
een duizendste van de diameter van de schijven,
waarover de zaag loopt. Dit geldt voor hout. Voor
ijzer mag de zaag iets dikker zijn, omdat de machine dan ook langzamer moet draaien. Zelf gebruik
ik 6 en 15 mm voor hout en 6 en 12 voor ijzer.
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De tekening laat verder duidelijk zien hoe het
solderen in zijn werk gaat - ik geloof niet daaraan
nog iets te moeten toevoegen.

Vervolgens krijgen we nu het bevestigen van het
zaaggeleideblokje, dat getekend is in tekening
12. Dit van teakhout gemaakte, diep ingezaagde
blok bevestigen rechts boven de onderste schijf
tegen de voet van het “pakket” met behulp van 6
mm slotbouten. Bij het bevestigen zorgen, dat de
zaag er vrij door heen blijft lopen en het zo bevestigen, dat de schuine kant naar boven wijst en
het blokje als geheel een paar centimeter onder
de rand van de “pakketvoet” blijft.

MOTOR EN ZAAGTAFEL
We gaan nu de motor bevestigen. De motor
wordt zó geplaatst, dat de snaar in het midden
tussen de snaarschijven met de vingers een
kwartslag gedraaid kan worden. Niet strakker
spannen! De motor nu met bouten vastzetten.
Hetzelfde geldt voor de bevestiging van het
tweede drijfwerk, dat dient voor de aandrijving
van de zaagmachine, als hij is voorzien van een
ijzerzaag.

Nu kijken we naar tekening 9 en we nemen er
tekening 11 bij. De van 2 mm plaat gevouwen
hoekijzers (2 stuks; de een is. 28 cm lang en de
ander 32 cm) worden op de plaatsen zoals die
getekend zijn op tekening 11, bevestigd met houtschroefjes aan resp. de “pakketvoet” en de daar
haaks op aangebrachte houten plaat.

Wie van plan is dat tweede drijfwerk ook te
maken kan het beste de elektrische aansluiting
zó maken, dat met dezelfde schakelaar kan
worden volstaan. Op tek. 10 staat de plaats voor
de schakelaar aangegeven op het achterschot
(de staande achterwand). Van de schakelaar
maken we dan een verbinding met een stopcontact op de achterzijde van het achterschot. Op
dit stopcontact komt bij inschakelen de spanning
te staan. Als we nu elke motor voorzien van een
eigen snoer met stekker kunnen we ze eenvoudig
verwisselen.

We hebben nu de bevestigingspunten gereed
voor het plaatsen van het plaatijzeren zaagtafelblad (wel er voor gezorgd dat de bovenkanten
van de hoekijzers gelijk vallen met de bovenkanten van voet en voorplaat). Nu de plaat er op
leggen, daarbij zorgend voor voldoende ruimte
rondom de zaag in de sleuf en 15 mm vrije ruimte
achter de zaag ten opzichte van de achterkant
van de sleuf.
Teken nu de hoeklijn-bovenkanten af op de plaat.
Haal alles los en bevestig de hoeklijn aan de
plaat d.m.v. klinknagels. Laat ze aan de bovenkant in de plaatverzinken. Nu alles terug op z’n
plaats en nu met zuivere winkelhaak de plaat zo
stellen, dat zowel de voorkant als de zijkant zaaghaaks komt t.o.v. blad. Nu hoeklijn goed vastschroeven aan hout. Alles haaks? Anders zaag je
later scheef!

De plaats van de schakelaar is met opzet zo
gekozen, omdat het niet gauw zal gebeuren,
dat hij daar per ongeluk kan worden aangeraakt
waardoor de machine onverwacht zou gaan
draaien en toch in geval van nood gemakkelijk uit
te schakelen is.
Nu gaan we de zaag omleggen. Tevoren is de
spanner van de bovenste schijf iets lager gedraaid en de zaag kunnen we er nu gemakkelijk
omleggen. Dan de spanner goed aandraaien. We
draaien nu het geheel enige keren met de hand
rond en letten goed op of het zaaglint vanzelf het
midden van beide schijven heeft “opgezocht”.
Gaat hij teveel naar één kant, dan de spanner
bijstellen. We doen dit door de 8 mm bout op de
achterkant van het schuifstuk verder in- of uit te
draaien. Als het zaaglint er goed op blijft liggen
dan de motor even starten en alles hierna nog
eens controleren. Denk erom hierbij opzij van de
zaag te gaan staan, want de machine is nog niet
beveiligd!

Dan rest nu nog de geleiding van de zaag.
De onderdelen zijn getekend op tekening 7 en 8
en de plaats waar ze moeten komen is afgebeeld
op tekening 11. We lbeginnen met het geheel
samen te stellen. Het onderdeel met het kogellager (het lager, waar de zaag tegen kan drukken
als hij onder de druk van een werkstuk iets naar
achteren wordt verplaatst) moet met de 12 mm
pen soepel in het stelgat van de 25 mm vierkante
pijp kunnen schuiven.
En deze pijp moet dat zelf eveneens kunnen door
zijn geleiders. Begin met de pijp met een paar
lijmklemmen vast te zetten op de plaats, die op
tek. 11 wordt aangegeven. De pijp zuiver in lijn
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EXTRA DRIJFWERK VOOR METAALZAGEN

plaatsen met het zaaglint. Schuif het onderste
gedeelte nu zover uit, dat de achterkant van de
zaag net vrij blijft van het kogellager. Dit onderdeel horizontaal houden. De zaag moet dan
ongeveer 3 mm van de zijrand van het kogellager
komen. Klopt dit niet, verplaats dan de 25 mm
pijp, er voor zorgend, dat deze goed in lijn blijft
met de zaag.

Op tekening 14 vinden we het tussendrijfwerk geschetst. Dit tussendrijfwerk is alleen nodig als we
ook metalen willen kunnen zagen. De zaag loopt
hiermee aanzienlijk langzamer en we kunnen met
een veel lichtere motor volstaan. Na alles wat
we tot nu toe hebben gemaakt is dit geen zware
opgave meer! Alles staat aangegeven.
Let op de overbrengingsverhouding: deze moet
nauwkeurig kloppen. De aandrijfmotor voor
ijzerzaag-drijfwerk komt achter op de staande
achterwand. Eerst moeten we de diverse plaatsen waar gaten en sleuf voor de drijfriem komen
aftekenen. Omdat we bij het hulpdrijfwerk gebruik
maken van een vlakke riemoverbrenging is het
erg belangrijk, dat de riemschijven precies met
elkaar op één lijn staan.

Als alles goed zit, dan het geleidingstuk voor de
25 mm pijp aanbrengen en voorlopig even met
lijmklemmen vastzetten. Nu de pijp door middel
van 8 mm boutjes in het geleidingsstuk klemmen.
De lijm-klemmen en van de pijp halen en niet
van het geleidestuk! Onderaan in de stukjes pijp,
die voor de stiften bestemd zijn, zolang stukjes
aangepunt hout bevestigen, zó dat de punten
aan weerszijden van het zaaglint 1 mm speling
krijgen. De 25 mm pijp nu op en neer schuiven.
Hierbij moeten de punten steeds net vrij blijven
van het zaaglint. Ook als de pijp aangeklemd
wordt! Is dit niet zo, dan alles bijstellen en daarbij
ook weer even letten op de 3 mm vrije ruimte tussen zaaglint en kogellagerrand.

De motor wordt zó bevestigd, dat we later de
afstand van motor tot riem kunnen bijstellen. We
doen dit door eerst in de bevestigingsgaten van
de motor draadeinden (4 x) van 10 mm dik vast
te zetten, elk met twee moeren. De draadeínden
zijn 20 cm lang. Vervolgens worden ze met de
motor mee vastgezet in het achterschot, nadat
we eerst nog op elk der draadeindstukken een
moer hebben gedraaid met een carrosseriering.
Aan de andere kant van het schot ook weer zulke
ringen opschuiven en moeren draaien.

Nu het geidestuk met boutjes vastzetten. De
kool- of teakstiften plaatsen.Het is bij het zagen
van veel belang, dat de stiften zuivere vlakken
hebben, waar het zaaglint juist langs kan glijden. Daarom de stiften goed vlak schuren. Dit
kan door een van de stiften tegen het zaaglint te
plaatsen en tussen het lint en de andere stift een
strook schuurpapier te houden en nu zaaglint
en schuurpapier op en neer bewegen langs de
stiftkant. Hetzelfde doen bij de andere stift. Nu
alles zo instellen dat de stiftvlakken het zaaglint
net niet raken en dat de randen van hun vlakken
achter de zaagtanden komen (want die mogen ze
niet raken!). Het kogellager zo instellen, dat het 2
à 3 mm vrij staat van de zaag, als deze loopt. Nu
gaan we de beschermkap van de zaag maken,
die op tek. 10 staat.

Later volgt de afstelling, het opspannen, wat bij
de vlakke nylonriem, die we hier gebruiken heel
belangrijk is. Dit type motorbevestiging is ook
toe te passen bij de bevestiging van de andere
aandrijfmotor.

DE NYLONRIEM
Wat de nylon-drijfriem betreft: deze koopt men
“eindloos”. Je kunt ze in elke lengte bestellen. Ze
zijn moeilijk zelf te lassen. Ze zijn echter vrijwel onverslijtbaar. Bij bestelling lengte opgeven
(meten met een touwtje). Breedte van 25 mm en
dikte 1,3 mm is sterk genoeg. Bestellen onder nr.
“F-1” (soortnaam).

Om de stroken multiplex goed te kunnen vastzetten boren we ze in de breedte door en zetten we
ze vast met draadeind en lijm. Daarna de deurtjes maken en met de scharnieren aanbrengen (ik
heb voor de deurtjes 1cm dik triplex gebruikt, iets
dunner kan ook). De verstelbare beveiliging van
tekening 8 kan nu aangebracht worden tegen de
binnenkant van de bovendeur, rechtsonder. We
gebruiken boutjes met vleugelrnoeren voor het
vastzetten van de beveiligingskap.

Het opspannen moet vrij strak gebeuren en dit
doen we met motorsteunen. Als de riem na het
opspannen de neiging vertoont van de riemschijven af te lopen, bedenk dan, dat hij altijd afloopt
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naar die kant, waar de schijfranden het verst uit
elkaar staan. Om die reden geven we het loopvlak van riemschijven vaak een lichte bolling.
Als we dit niet willen doen, dan de schijven zeer
nauwkeurig in lijn met elkaar plaatsen en zorgen,
dat de vlakken precies evenwijdig zijn.

name van een steek-as en een naaf van het
voorwiel van hetzelfde merk auto. Heb je ze niet
van hetzelfde merk, dan krijg je duur en moeilijk
draaiwerk! Aan een steek-as zit een ﬂens, waaraan de remtrommel bevestigd is. Verwijder deze.
Hiervoor in de plaats komt onze houten schijf.
Doe aan de buitenkant van de schijf wel een
grote ronde ijzeren plaat om het stevig te kunnen
klemmen. De lagerblokken zullen ook wel een
andere maat worden of je moet de as op 20 mm
laten afdraaien… Voor de bovenste schijf gebruik
je de naaf van het voorwiel. Hier hetzelfde: de
schijf in plaats van de remtrommel.
De werkwijze is als volgt. Eerst de as af laten
draaien of passende lagerblokken gebruiken.
Dan, voor je de onderste schijf er op doet eerst
de bovenste schijf afdraaien. Doordat je de
steekas en naaf van hetzelfde merk hebt, kun je
bouten door de flens van de steekas doen en gelijk door de flens van de naaf. Zorg dat de bouten
lang genoeg zijn, zodat de schijf en de plaat, die
op de naaf komen, er ook bij kunnen. Goed vastzetten en afdraaien zoals beschreven. Rubber er
op maar nog niet uitbalanceren. Als dit gebeurd
is, dan alles er af halen, maar zorgen dat naaf
en schijf ten opzichte van elkaar niet verdraaien.
Meteen weer vastzetten. Nu de onderste schijf op
de steekas bevestigen en afdraaien. Rubber erop
en deze nu wel uitbalanceren. Deze schijf verder
behandelen als beschreven. Voor de bovenste
schijf moet het afgedraaide gedeelte van de as,
die op tekening 5 staat aangepast worden aan de
lagers, die in de naaf horen. Als deze schijf op de
zaagmachine draaibaar is, dan uitbalanceren en
ook verder behandelen als beschreven.
Oude modellen auto’s hebben dit soort steekassen. (achteras) en naven.
Als je dit gebruikt vervallen tekening 3 en 4.

ZAAG SOLDEREN, ZAAG VIJLEN
Het hulpstuk uit tekening 13 is al even in de tekst
hiervoor genoemd - we constateerden dat de tekening voor zichzelf sprak. Gaan we het eenmaal
gebruiken, dan zal blijken, dat het heel belangrijk
is, dat het zuiver recht is, met name de aanslag
voor de zaag.
Voor het solderen de vlakken goed blank maken. Ongeveer 6 mm onder elkaar leggen met
wat flux (in vloeibare vorm, dus wat aangelengd
met water) er tussen. Tegen de aanslag drukken
en klemmen. Bij het solderen goed door laten
vloeien. Na het afkoelen de las aan beide zijden
afslijpen, zodat het zaaglint ook hier even dik is
als elders. Zo kun je zo’n zaag meerdere malen repareren tot hij niet meer voldoende lengte
heeft. Meestal is hij tegen die tijd versleten…
Het slijpen van de zagen is iets, dat regelmatig
en vooral op tijd moet gebeuren. Een botte zaag
trekt vaak scheef. Bovendien kost het vijlen van
de zaag als hij niet te bot is niet meer dan een
half uur. Laten slijpen? Dat kan ook. Dit kost al
gauw enkele tientjes. Het vijlen gebeurt net als
hij een handzaag, die als ribzaag wordt gebruikt:
gewoon haaks. Zorgen, dat de tanden even hoog
blijven. Het mooiste werkt het als het zaaglint
in een bankschroef kan worden geklemd - de
tanden net vrij - en dan het liefst een bankschroef
met een brede bek.
Een enkele keer moet de zaag gezet worden.
Normaal hoeft een lintzaag niet sterk gezet
worden zolang geen extra “vet” hout zoals vet
grenen wordt gezaagd (de hars in dit hout heeft
de neiging een te smalle zaag te vervuilen).

Tenslotte: veel succes met de bouw van de lintzaagmachine!
Jan Gosselink

GEBRUIKTE MATERIALEN
Rest mij nog een enkele opmerking te maken
over het gebruik van oude materialen, restmaterialen e.d. De assen van beide houten schijven,
waarover de zaag loopt, zouden we ook van
gebruikte auto-onderdelen kunnen maken, met
15

MATERIAALLIJST LINTZAAG
Hout:
(4x) 70 x 150 x 750 mm
(2x) 120 x 20 x 720 mm
(1x) 150 x 20 x 720 mm
(2x) 120 x 120 x 900 mm
(2x) 120 x 20 x 500 mm

1 as 25 mm rond, 190 mm lang
1 as 12 mm rond, 80 mm lang

2 platen multiplex van 20 mm dik 1250 x 2500 mm

1 stukje staal 8 mm rond, 65 mm lang

Stukken multiplex van ± 1 cm dik:
(1x) 620 x 620 mm
(1x) 720 x 300 mm
(1x) 720 x 250 mm
(1x) 620 x 210 mm
(1x) 330 x 90 mm

Hoeklijn 30 x 30 x 3, 140 mm lang
Hoeklijn 30 x 30 x 3, (2x) 160 mm lang
Hoeklijn 30 x 30 x 3, (2x) 500 mm lang
Hoeklijn 40 x 40 x 4, (1x) 400 mm lang

1 Bus(pijp) 35 inw., 42 uitw., 46 mm lang
1 Bus(pijp) 30 inw., 34,5 uitw., 18 mm lang
1 Bus(pijp) 15,2 inw., 20 uitw., 18 mm lang

Pijp, vierkant en plat:
(1x) 25 x 15 x 85 mm lang
(1x) 25 x 15 x 120 mm lang
(1x) 25 x 25 x 500 mm lang
(2x) 15 x 15 x 25 mm lang
(2x) 15 x 15 x 30 mm lang
(1x) 25 x 25 x 260 mm lang
(1x) 25 x 25 x 520 mm lang
(2x) 20 x 20 x 500 mm lang

Slotbouten:
24 stuks 8 mm dik, 100 mm lang
12 stuks 8 mm dik, 80 mm lang
14 stuks 8 mm dik, 60 mm lang
4 stuks 8 mm dik, 40 mm lang
6 stuks 6 mm dik, 30 mm lang
4 Houtfretten 6 mm, 80 mm lang

2 stukken U ijzer 25 mm, 200 mm lang

2 lengtes 6 mm draadstang
1 lengte 3 mm draadstang
1 lengte 10 mm draadstang

3 kistklemmen
1 Kogellager stofdicht 10 - 30 - 9. SKF 6200S
2 Y lagers. SKF SY20FJ
2 Tweerijige, zelfinstellende kogellagers. SKF 2202

Boutjes
8 stuks 6 mm dik, 30 mm lang
14 stuks 6 mm dik, 20 mm lang

Plaatijzer 2 mm:
(2x) 80 x 2870
(3x) 80 x 120
(1x) 80 x 320

Houtschroeven 6 x 35 en 4 x 20
Plaatijzer 3 mm dik:
(4x) 120 mm ronde schijven
(2x) 80 mm ronde schijven
(2x) 120 x 120
(1x) 150 x 70
(2x) 170 x 15
(1x) 500 x 500

10 mm moeren
8 mm moeren
6 mm moeren

5 mm plaat:
(1x) 300 x 200 mm
(2x) 170 x 30mm
(1x) 80 x 50 mm
(2x) 33 x 20 mm
2 assen 40 mm rond, 35 mm lang
1 as 20 mm rond, 350 mm lang
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