1l+

onderhoud
Dit l.xr:,i'Jrfuk slui.t aan hij de gesDhleven tekst nver tt 0nderhoudtl
hf rist. 14 pag 198 *.v,, Het q;r'ate Dnderhoud is specif iek qericht
c;p de tjnti,ers.

V-.1. KLEIN ONDIRHOUD
.

Aanvul I ins *oonhouc-!en :
Let bij de botenrcli.e veeJ rnaLeriaal. virxuueren ( boeien, ankers,
urindsurfnrateriaal ) op , rlal zL) uflqrilacJen BËtrr- andere ilaterlÍ jn

hcbben.
Daarcrn nroet je hr:t nrateriaal

clit door al iret aanqrcai sel

i-]r:

er?n

I q avcnds ui- Lhalen. Anders rr.rordt
smerig gezicht.

Aanvulling lakbesci-iadiging:
Kontrolee:.' iedi:r's avond of je scirip b nschadiginqen heef t ofigelopen. Uertrelp cJj.t met rrerdunde Ruura-jachtlak. Ir:rst de beschadigde plek schuren, I
Aai-rvuIlinq frisse Luctrt:
Zorg dat, aIs cJe sch:pen ts nachts iri het schiphuis liggen, de Iucf-,t
overal goed kan dr:orstrornun" Dj-t houdt in cat de vlonders 0pËÍrgelegd
mo*-Lun uorCen en het achte.riruis.je + hankj es Dllen* Zurq ervocr dat
de scÍroten en andere natte lijnen nie'b op cen k.Iuitjr: nij elkaar
gnfrommelC liggenrmaar LJat deze uiLqelegcJ zijn zadat deze kunnen
drogen,

//t

ÈrF

E- TUJEE ZIJDEN

AFGEIJT RKT.

GLANZTND

Als het hout aan tuEe zijden glanzend is afgeruerktrkan het r.,later uat in het hcut zít, er
niet meer uit. Het hout kan nj.'*'t meer adermsn.
Hst urater kan er in konen door midd*l van
lak beschadigingenrhaa:rscheurtjesrdcor de
overgang van tuee soorten afrrrerkingen iJt{-:.1

f€.-!e.aI6

F-

KDp

Daarom is l-ret beter om de binnenkant met
bt:its afte rr;erkenru.rant dan kan het r.uater er
no g ui.t.

l.il-l0uT.

l-iet urater gaat van binnen uit naar l'et
kopshout. ldat het, verscl'rrikkeJ.i;k gxelÊq

--apzuiqt.
Llm

dit le vaorkoÍnenrkan cie vcrlgende konstrul<tie toeglepast

ucrden.

De naad qeheel uit fraist-'n. Daarna heiemaal
vslsnuiten nreL rubbercompound.
- ir kan dan geen ulater meer tr i j het k':pshout.
l<tfmen.

14.2.2

HËT L'INïERONDERHNUD VAN EEN TJO T[R.

i-iet alli:.:eerste cnderhoucJ vÊt-t de bjotter i:eglnt irij l-ret uit het tr,ater
itaien van cle bcct,
Uat dan heel bel-anErijt< .is fl:.ti.t. het, onderhoud dat rs r,:inters plaatsl'inct..ïs het schnonrnaken van l:!nnen en het veruijderen van hrrt aangroeisel v3i-i ne'; onderurarterschiË.
Al-s cJe bocrt net uit het uraterr isr/tiit rrr íroq iernal:kr:lijk '.ian ai'te
krijgen.
-lgAls het schip schor:ngernaakt isrmoet hert naqin-lopÍ:n urotderr of er op
plaat,ser-t ruater orrder de', lak cn/r;f PU-tar zit,Deze plekk en net cJe
krabber kaal halenrzorïat zÊ alvast kurrnr,:n drogern,
ïrjanneer dit g;ebeurC is kan het schip.in de ruinterberging uJach t en
tcrtdat het aan zijn anderhoudsbeu:t toe is.
ïn de rrierkplaats ui0 ïc ?n c e sch ep un een vool een aangepakt.
Het eetste dat geb: LJA il,
h et cn .Jertreiterschip, dat met de krabber rirordt
nageJ.r:pen Írp eventu ele lo sjZ iLten de stul<l<en tatr en / of rotte plek[<en.
llierna i'la ga je hct v1a k 5i hurer met cje vlakschuur.machine ( schr-rur'papier grof B0). Zcr s hi er bi j dat het gehele oppervlak urordt, geschuurd,
ook de gedeeltes di e je n eerst e instantie nieL raakL met rje machine.
De stukken nabij op ^t. ^ ^ nd h out, zoals scheg etc. ;met de hand schuren.
pe schuurmachine sl
l1ema al pitt.en in.
f€

f

5 Ldct

É)t

d

c,.'L..1

i^LÁ

De tjotter

r,.iordt gekeerd

drm.r/. de tr tjotter,omkeer*
: r

rnabhirietr

I

Het 1al<gedeeltÊ uaar je goed bij kunt r al-s de tjotter op eijn kop
Iigtrruordt ook met de schuurmachine geschuurd ( grof 1S0). Als je
mel: de macirine helemaal rond bent geueest' Maak dan lret geheel schoon
,dan kom je ex ook hier achter riJat een gror.rt pecieeltr: nieL met het
scl'iuuspapier in aanraking is gekornen. Ga deze vlakken nog een keer
met de hand schulen.
Het is belanqrijk,dat alIes goed geschuurd isromdat dit beparald of
de nieuure lak ( verf etc ) een goede hechting heeft.
íïaak hierna het geschuurde gedeelte stof- en vetvrij. Uetvrij krijg
je het, rJopr het oppr:rvlak af te nemen met een doek ammoniakuater.
Voordat je hei gehele oppervlak in de tar of lak gaat zettenodoe je
eerst c1e kaalgehaalde plekken 2 maal in de \Of, uerdunde tar of lak
en 1maal in de onverciunde.
\lr;rvolgens uorcJt het onderuraterschip afgeplaktl zodat je een vloeiende
e..n rechte u;aterlijn krijqt.

Bij he'bttrichtenrt van de afplaktape
ruordt de hand rrlaarin je rol heht za
ver mogei:-ijk van de plaats uraar je
het vastplakt gehouden, 0p deze
marrier kan je goed richten en een
vloeiende lijn krijgeDr
De andere hand is om het vast te
piakken.
tilanneS rJe rrraterli jn doar

h

et

sclru ren

is terug te vinoen .Dan kan op de
schip gezet r.,rotden:
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of kaalhalen niet meer
volgende uijze de uaterlijn

goed

op het

Zorg ervoor dat het schip uaterpas liqt.
Ítlaak een I at ter lengte van de afstand grond - ulaterlijn.
Ga met deze 1at langs het schip
en zet o,n de + 10 cfir een streepje

erop,
Dan kan

je langs deze punten het
\afplaktapc plakken.

Als het onderuaterschip in de PU-tar zí1, de afplaktape direkt verwijderen. AIs dit de volgende dag gebeurtrtrek je er hele stukken
mee af.
tar
Direkt hierna kan je de kaalgehaalde plekken van het gelakte nclql
een keer in de 1- kcmponent lak zetten.
\ioprdat ex afgelakt rrordt moeten de lcaalgeha;:Ide plekken minimaal
dus drie maal in de lak staan.
De volgenCe sag kan de lak afgeplakt urordenr op dezelfde uijze als
a1s bij de PU-tar omsch.revÍ:n. In dan kan €rr met onverdunde lak afgelakt qaan uorden.
Nadat dit gedrooqd isrkan de tjotter gekeerd uorden. Dus de volgende
dag. In aan de boeisals tregonnen uorcjen.
ilier hebr je de zelflde'.'.rerl<,lijze ralleen moet er bij de glansverf opgelet ur:rden, dat de af plaktap€ er niet te sneL af gehaald tuordt,;
Lilant dan gaat de verf lopen en krijS je een ont'!elmat,i13e afscheidinq.

[r moet bij het verven opgelet uorden dat geen tuee natte materialen
tegen elkaar aàngezet, qaan rrlordgn" 0it i.vo[nr het doorlopen van de

material en.

De afr,lerking vaít de binnerikant geschiedt op Ce volgende uJ].JZe
Het geheel goed schoon enstofvrij maken.
Daarna ulorrjt de binnenkant qeheel in de IQ beits gezet.
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VTRFSYST[[M DAT

VOLTTï

DË TJOTTTRS IljI]RDï GEBRUÏKT.

gebruiken voor cie tju-tters de tuee komponenten lak. Dit vocral
omdat de lagen snel na elkaar zi.jn aan te brengenr2 maal pet daq.
Daarnaas'b hoef je vcordat je een nieurrre laag aanbrengt niet eersÈ
ueer te schuren.
Voordat j, de IaatsL,e laag aanb,r.',-:rrpt moet je rrlel eerst schuren.
llit om de uneff'enheden ureg te halerrrdie ontstaan zijn doc:: drie
lagen te lakken zonder te schuren eil omdat de taatsie laag die
aangebracht urordt geen tuee komponenten lak is, maar ddn kompo*
nenten Jak.
trJe

Beschadigingen en kaalgehaalde plekken moeLen behandeld uorden
met 6.6n kn-mpclrrenten 1ak. Dj.t omcJat de turee komponenten lak niet
houdL op 66n kornponenten Lak. ( zie b1dz. 199 lrij schilderrr:erk.)
B-

n

ïn- BtrTS
lJe qebruiken trii
omdat dit blijft
hun schone uriLte
Daarom rrrordt het

de tjotters voor de binnenkant geen carbolÊu61
afgeven aan kl.eren. Dit vinden kursisten met
broeken toch echt niet prettio.
duurriere IQ- treits gebruilt voór het binnenurerk.

PU- ïAR

Dit is een tu;ee komponeni,en teer" Dit ulardt gebruikt omdat het
sneller droogt en dus een bespÊlrinQ in arbeidstijd geeft,
pU- tar moet op kaal hout in vier lagen aangebracht uorden.
0ver rieze lagen rrlordt geen antifoulinq aangebracht.Deze dient
alJ-een maar om de aangroei tegen te gaan. De aangroei uordt tegen
gegaan doordat de anti-fouling qiftig is.
Daar de aangroei in fríesland niet zulke proporties aanneemt en
et ook nog zeer reqelmatig met tjotters rrlordt gevarenru:aardoor
de aangroei ook minder kans kri jgt. Dus moeten uie voor rrledstrijden
de boot maar schoon blijven borstelen.
D-

E-

RUBB ER-COÍïPi]UND

Tussen tulee planken ( gangen kielplaat) l,.rordt rubber-compound
aangetrracht. Uoordat dit urordt aangebrachtrmoet de ondergrond behandeld ulorden met prirner. Prirner is sterk verdunde rubbeï-coÍïlpound Én trekt goed in de ondergrond, Daardoor zorqt het voor een
goede hechting.
Uit err;aringen met de rubber-campound is gebleken ,dat de verhouding
die men moet gebruiken tussen de harder en de rubber zeer secuur
luistert. Iïaat als men de verhoudingen goed afgemeten heeft moet
men er nog betgr opletten rdat de tuee komponenten zeer goed met
elkaar vermengê urordt.
Al.s je om deze dingen niet goed denkt t zít je de enxe keer meÈ
rubber die na een kuartier a] niet meer te gebruiken i s en de
andere keer met rubber cjie niet hard uordt.
GCBRUIK SNUIFJEs

1t*.3. GEREËDSCHAPPEN-fiir:i l/l]flit ltl-T trfl,llÍl.l(.
1* Lees atti jcJ eerst de o*U"uiksaanrrri jzinÍJ en volq de veiligheidsvoorschriften oF.
2- Het juiste qercedschap is het halve uierk. Een mes is geen schroevedraa-i er eLc. '
3* denk er orn om gccd passcnde oude klercn aan te trekken, Geen lcs-,
zittende slcbberspullen of kapotte schoenen, die blijven r.r'akkelijk

1 lt..':. 1, A['Gt.-Ív|t;iii:

h

ak

en.

4- ilïaag nooit eern das of uen:ing'
r

er Ern, oÍn bij het slijpen Ên ander !eleeds:hap uraaT rondte dragen.
springend materiaal bi j loskom b ÊrFin vei*igheidsbril
fen ancierc bril met plas{;ic glazen helpt ook al erO goed.
tl'
ír.iet goed licht up uri,'rr;elk en er:n schone opgeruimde rrrerllruimte
vuorkom je een l-roop narigheitJ.
flr.:nk er vooral qoed aan om na [ret gebruik van gereedschapr dit
uieer op zijrr plaats ierug te leggen. Uit voorkomt veel tijd r,reb
zoeken er naat.
7- Ruim nadat j= met iets kiaar i:ent alles op, Restjes gooi je uj3q
en veeg de ulerkbankerr 'F de vloer euen aan .
Denl<

B- Gebruil< bij er:n stoffige klus een stofrnasl<er en trii urerk met
qifti.ge danpen een snu:'frn;lsker, Ze zijrr aanuezig.
9- l-laas;Liqe spoerJ is zelden goedrdenl< eerst goed na voordat je u:at
gaat rJoen,
1D-Uerzorg het gereeds:hap goed, iroJnet schoon. Dit vourai als je
met rubber-ci.rnrpcund en/of 2-komponenten tijm hebt geuelkt.
lleir:ig de kuasten na het gebr:uik met het juiste reinigingsvari het produkt is I'ret juiste middel onl
middel. De irerdunder
ttanden
sclroon te maken.
en
mee
de kuasten
11-tlntrjek je, ergens een kapct elektrisch snoer, stekke:: o1" strrpkontakt, stel het meteen buitent,terking en repareer iiet.

14" 3. Z. HAtiDGtR[EDSCHAp.

DE SCHROIVEDRAATI

R

fen schl:aevedraaier moet goed in rJe schroefkop passen. Dus niet te
rJun en niet te dik.
Ue onderkant moet vlak zijn. iiaur:t he't, uerkst,"rk tijdens het schtoeven
nooit :n de hernd.
nieJ; als beitel of breekijzer.

r\{l

W'Ít

Ëbj.j d*r i<rtriskopschroevecJra;aiet
maat moet flB[n€nr

DI

w
geldt

\

qoacr

ook dat jeen goed passende

i-lAf4fR.

de'steej altij'J goed vast zit met epn spie of een r..'ig.
de hamerr uJaatveor hij gemaakt i.s. Houten hamers om te urerkerr
met hout.
Rubberen hamers oÍï staal op zijn plaats te sIaan,0ok een gcede
metho,ie is om ei ÊeÍt koi:seind hout tussen te zetten. Dan rrrordt het
staral niet beschadigd en kei iq je geÈn triegspringende splinters.
De klauu.,tramer is oi:k genaakb om spijkers r:it het hout, te halen,
Ínaar le,.l er dan u.,el sven een klosje ondeS n uiant de steel breek je
Zc.rrg:Jat,

Gert:rurik

zomaal.

EiI

ÏÏEL

f,ebruik een steekbeitel voor iret rnaken van inkcpingen en hej: glad
afurerken van kleirre qezai-;gde vJ-akken, SIa alleen cp het heft (handvat) van de beitel, en dce dit allE:en met een houten hamer.
[ieu,eeq de b=i"teI steeds van je af en zorg dat de handr uêêríïêe h=t
ulerkstuk uordt vastgehouiien, zi-ch steeds achter clrr beit*l bsvindt.
KiIABSÍ:R5.

Uerl< met scherpa krabbersrdit scheelt 1OCfi van het uerl<. He{; voorI'lomt een iroop erqenis en tijdverlies.
Zíe voor het slijpe'n van de krabbers bij cie slijpsteenmachl'.ne.
ÍYl0Elï5LI TJTFL 5

Kies C,: jr-riste maat r:i't gebruik geen stuk pijp;l1s
Treklcen is veiliger a.1.s duuen.
3ij vcorkeul een ri,rq- of dnp:-sieutc] gt.bruiken.

,'fit:

heftrooÍn1

of IANG
Zorq dat de tfbektr scf^roon en niet versleten lSr
Gebruik ze niet als hamerral is de neiging daartoe nog zo groclt,
Ínaar loop even naar de kast om een hamer te hal-err.
BAHU0

VIJL

Kijk of het handvat vast ziL,
Klem het uplnstuk irr de barrkschroef en houd het niet in de hand,
Gebruik eÈn vijl nooÍt als hE:fboomruant daar zijn de vijlen veel te
bros vooEr
Gocri de vijlen nooit cp elkaar, daat rrrorden ze heel snel bot vár't r
ZAAG

Zorg voor een scherpel eor:rJ gezett,e zaeg. Die vrij van rnest is.
Za zaag je rustig en zonder tevErel" druk. lJe zíjaq moet het uerl< doen
en niet uij.
bJees bedacht op spijkcrs en kuasten.
BANKSCHNOTF

Zorq bij een ciankschroefrl.rij lret inklemmen, dat het oppervlak \/an Je
banksch-rr:r:f ovelel evenvee.l druk heeft, anciers b::ek jc de L:ani<st.:hrorif
uit, zijn verband.
Dus irraar het uerksLuf: niet. zitrvu-[ ciit d::n op met een klosje.
Ljil je eÊn lrouten rrlerkstr:k k-lemnren in er:rn stal en i:ankschroef n doe
er cjan Ëen houtje tt.:ssen. Anders besr:hadig je je,,Jerkstuk.

ÍYitE rG["RttD$f,Finp.
ïriees nist het, mcetgelleedschap zuinig en laat het rriet overal sling€r€t"rr
Hst raakt zo erqen.s onliex of klem tussen en is dan gauu, kapot,
Ien duirnsti:l< is niet om te ulrikllen en rjen schuifmeiat. is Êrjen balrco.
B

IJL

Zorg dat de bijl goed vastzit ol) het heftrmet ei.i''t spiÊr of Ëen urig.
Als j,: bez.i.g bent. rret de trijfl noet. je er'verschrikkeJ.ijl< c.oed aan
denken r1at er riiemand in de zuraairichting staat uf achter je, uant

rJit is levensqevaarlijk.
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[1[KTRI5C[1

GERT[DSCNAP

[LN BUUFMAf,HINI
vastslaatr
BIJ de boormachins rnoet er Op qclet uorden dat deze r'l is-1.
Dit kan qetrEUleno,Jooldet de bi:or klemt. l"lierbij most je oppassen dat
je pols niet brer:kt.
Bij hout moet l-ret losgeboorC€ hout regi:lmatig gelosd rrrorden.Als dit
niet, gedaan ruordt gaat het hout vertrranden en bclort het niet meeï.

Bïj ijzr:r an staa] moet je d* boor + lret br:bsren oppelvlal< regelmat.ig koelen mer speciale koelo.l.ie of anders'uater.
5la bij net ijzer eerst een klein pr.rtje met een centerpurt, om het
ueqlopen van de boor te voorkoÍnen.
Al.s de hoor bot is l<arr rlcze gnslepen urorden op do: sl.ijpsteern. Dit
is; .*r:hle:: uel SpÍrcialisten tubrk.
Ë A í,JD 5CH U U RIYiA

II.I

I NI

Uit aÍ:paraat heeft

oó11

rlinqen uraar,e op moet ]etten:

Het snosr karr gemakkefijk tussen
rle achterrstr: rol en f-ret omhulsel
qeralcen.

De t-randschuurmaclrine is zuaar en mce1. goed in de hanrJqehottcjen,uortlen,
omrlat hij anders valr je uegloopt.

Ir zít,:-ri-n stelmoqe]ijkheiC op, zo,Jrt cl: band oi-r het midden van dn
loperr, Let er voorai op rJat de banrJ niet teqen de nrachinn
rol blijft
langaat lopen. Dif, kan je z ie n , do':rdat lri j don vonken gaat QêrJari r
VL ÍiK 5ÍIHUURfïACH T NE

Gebrui!< de gaede qrcfte van je schuurpapier, bedenk urita.rvoor je schuurt.
Pas op voor het sci'tLirPn bij
r:pstaarrci hout' Je sIaarL met
de ziji<ant van cie machine
snel pitten in hct opstaand

hout.

dPY
CIR[([I-

ZAAC

Gebruik nooit eerl cirkelzaag zondBr spouuÍnes of t.ieschetrnkap. Zelfs
oerocpstinrmerliedetr missen al een aarrtal vingers.
Kont::cleer de te zegen plank op achtergetrlPven spijkBrsr
Uij de cirkelzaag alti-jct rer:htt..rit blijven zaEenranders qaat:je zaag
ulnrdtf
'Jlingel en verrbïandt tret hou'1, i.F).'J. dat het doorqezaagd
Als dit gebr:uri;rbestaat aol< het gËvaar cat de p1,:nl< gelanrleÊrC uordtt
de p-lank schi.et dan metersl vÊr ujeg 1flflaF de karrt b;a;i: je staat i;c
zaqe n. [a dailrr:m ool< alti jd naast dc plank staen en ni ef. et'arllt"r.
In prin:ipt,r de zaag zo hooq nlgeli.jk stel-1enrail*en ïli,j nultiplex
1.aqnr:tlrlIen irL,rilr het krijgen van mindnr bremen spiinters.
0ok een hanrJig hu.lpmiCdel clin clit tr uoi:tkornen isr:an cJe ondi:rkant
v,3n trrt, te zeEen oppt,:rvi irl< afplaktape te plal<ken.
EgbUi{lbf.i6fr$n1einie stu!<ken hr,t:'t

di: rc1,

-1 08-

c}m

rret. }<antelen van

lret

irou{:

LïNTZAAI

lïet de Ii.nrzililg kan je flaur,re'bochten uitzsgnr'r.Als jc achter te scherpe:
bocht;r: urill: uitzagen gaat cie zaae verdraaiern en slijten d-, Flastic
afstei.blokjes onregelmatig en krrmt er teveel speling. Daarcrm mneten
ieze:5cherpe bcrchten ín fases !ede;an uordett.
Laat voordat je begint te i:;erken met de lintzaag inlir:hten ovFrr de
afstelmogelijkheden ervan. l-let luistert nogal fiêurrJr
Je kan niet te kieint blokjes net de lintzaag zageÍl, daar deze dan
vastsJaan tussen cje xaag en het urcrkbla'J. íviinimaal 5 bi j 5 cíIlr r
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niag erleen door deskundige pF-rsonnn gebruikt uictden. Dit +
apparaat i; ffiaarlijk
om cJoor iedereen gebruikt tr: urorden* All"een
maar doo.: rnensen met t,oestemrning daal:voor'

De

ftex

EL"

SCHAIlF

ff-7
Stel de schaaf niet te cJiep in. Je kan het berste hcrn langzamerhand iets
dieper zetten , dan h.au je beter in de hand uat er allemaal gebeurd.
Bij het begin of eind van de plank heeft de sclraaf de neiging om te
gaan l<antelen (zie bij de handschaaf).
fiet rr;erkstuk vast zetten met lijmklernmen of in irrerkbankrnooit vasthouC*n.

Flet beste is om voordat je met de elektrische schaaf. gaat werken,
eerst de principes goed onder de krrie te krijgen met de handschaaf.
Hij ulerkt het,zelfder alleen gaat het bi; de ef. schaaf veel sne.Ller
en dus ook veel sneller Fout.
Dit gel.dt eigenlijk uood"t het elektrisch gereedschap. Je kan het
het beste onrjer de knie'krijgen met hst handg=reedschap en dan pas
overstappen op el-ektrisch ger*edschap.
De:,lektnische schaaf is ook all"een mnar te gebruÍken door mensÊn
die daatvoor toestemming heLrben.
FRAïS
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14 rr.LA55EN.
Lassen= het verbinden van metalen delen onder inuerking
van uarmte en/of druk , zodat cJe delen êÉn geheel gaan
VO lÍTl €Í1

r

14.4.1 HISToRT[.
Aanvankeli jk rr.rerd er qeklonken' [Joor een. gat in- twee
en t
Àà*t pláten Lrexd eËfr-Ïffi?dÏoeiende klinknasel gestok
"f
pl
aten
de
tuprden
slaan
het
ruerd"
[Joor
rselke illatqeslagen
tegen eLkaar getrokken.

klinknagel

Uoor kl einere stukken metaal uerd vuurla-q-sgn ook rrle].
ó*Éruítt. IJzer uerd cloor roodgloeÏeffi-TlEffi in {qugáchtige t,oestand gebiracht. ijoor hameren uerden beirJe
stukken aan elkaai verbónden-op bsvr epn aambeeld.
0nder druk uan de oorlogsinrJustrie tijdens de trrleede
u,'ereldoorlog urerden eCIlrel het autogenische (zuursf;of
met acetylÈengasl dat samen een vlam van car 3000- Co
vorrnt) aismedÈ nát electrisehe lasproces snel verbeterd.
0ver het electrische lasproces gaan Ltii het eerst hebbenr

14.4.2 ELECÏRÏ5CH LA$5[N'
etectroclehouder

stroom-

werkstuk

stroom-

werkstukktem

schsal.

hr
laskabel
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lastrafo

erndraad
bekleding

boogl
slak dekt de las af.

kel k
U

ets

smeltbad ca.

inbran-

\'\ \ \'
7000'c)

dinE.

werkstuk

gestold lasmateriaa{.
Sgnamingen tiideJrl

bel

l_Alse.l.

//

//_

,,aa nloop

\À

"----|

k

or t sl ui iloestand

+

b e gi

n

io ni

satie -+ boogt rekken.

Starten

Het eerste probleem, dat je onder
de knj.e moet krijgen is het
combineren uan b eulegingen.
Vgq.r.t,l,oppetr€.l[pid= de slak
de el ec trodepunt houcjen.
voort [ooD

net achter

de booglengte mcet
constant b1Íjrvsn. (aanvoer = smeltsnelheirl)
Aan,vo..qIQFlitggine=

-_-+
*l

t1-

Í het Iasse.r:
,"n de krrraliteit ) bi j cêr 1500oC'
l"let. is dan zeer reactief. De stikstof uit de lucht gaat
dan sne] Êen reactie aan met de knolstof ( C ) uit' het
staaI.0op de uuurstof { n, ) reageert bij die ternparatuur
zeer snel met de ijzermcleÉulen (f" ).
Di t probl eem rr.rordt onderuangen dnor de mantel , di e om de
electrode zit. Bij het Iassen smelt deze manteL mee af en
vormt een slak" Dàze vloeibare (in hete toestand) slak
drijft op het metaal r Êft zorgt dat er geen zuurstnf of
si,ikstof ( N, ) op het metaal in kan uerken. ltlangzamerrt
eên
Jeze slaklaafr zorgt echter ock voor
afkoeling van de Ias,
Andere functies uan de elekt'rodebekleding:
1- U.Jrmen van een qasaf schernring over het smel tbad.
2- Verhogen van het rendementn door toevoeging van
ijze rpaeder. 135 7í tretekent:35 fi van het i jzervolume van de kerndraad bevindt zich als ijzerpoeder in de LrekleclinE.
3- Richten van de vlamboog door kelkvorming.
4- ïaevoeqing van Iegeringsmetalen.
5- Bepalen van de laseigenschappen door andere stoffen:
EA
bv. uuur
UOu, b of c a= snefstollend
rutiel
b= matigstoll-end
c= traagstollend
altijd snelstollendr a of
basisch'
*"4 of b
i8
b heef t alI een b etrekk irrg
op de sterkte.
#[,eilinheid:
FroblemBn bi

Q tet ticht

@lectrische stroom

inf ra rood

licht

@ gasu*n ( lasrook)

-1

a . @ vloeibare staatspatten
Gevaren en rnaaLregelen bii het las.sen:
1- ïegen UU, infra rood en fel licht usrdt een Iaskap (-nefm)
geÉruikt" Bnvenste knoopje dicht.
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2- vloeibare staalspi:ltten; hanrJsctroeiïen aarlr geen open
schaenÊn. LÉ-ï tlP BRANDBART SpULL[N! ! (Iappen, verf,
benzine e. do )
l* lasrook. [Je lasrock ze].f is niet giftigr ÍYlaar bv. verfrkoper
dat verbrandL kan gif'tiqe dampen veroorzaken. Tsch
altijd goed ventilsrEr-rr
4* slectricitelt.
47 Volt is altijrJ ongevaarlijk. De
spanning aan een lastrefo is càr ?0 V. Onder norma.le
omstandigheden is claar nog veilig mee te uerken,
ldanneer het reqenL, of uranneer je bezueet bent moet je
de uj.tersLe voorzichtigheid betrachtenn door bv.
hi:ndschoenen. te dragen, niet in de regen te Iassen.
Bij het slak bikken altijd een veiliqheidsbril opzetten!
1&.4.3. AtiTCGFIt\j LA55tN.
Denk ook hier vor-lr al les aan de veiligheid: Zuurstof ( 0" )
en acetyleen ( CrHr) vormen een zeer brandbaae en explostef

mengsel. Gebruik'-hÉt alleen om er normaal Íflee te trlerkeno
Begin uretkzaemireden:
1- brandervoorstuk op zebten (met de hand goed vastzetten.
2- druk instellen, (z uustof 2-3 ato; acetyleen 0r1- Or2 ato. ).
3- zuurstofafsluiter aan brander geheel openen (UIau'l ).
/t- acetyl eenaf sluiter gedeel tul i jl< npenen, Let op de rnanometel.
5- aansteken en vlam instellen met acetyleenafsluiter.

#--

Í--v
j/-\

la mke get

Carburerende vlam
0xyderende vlam
te veel acetyleen
tr: ueinig acet,yleen
korte licht,blaurrre kegel Lange witte kegel
De meeste metalen uorden

re

Neutrale vlam
juiste Ínstelling
scherp begrensde
kegel.

qelast met neutrale vlam.

l-inde urerkzaamheden :
6- acetyletln afsluiter diclrt. omgekeerde
^___,-^__
volgorde als bij êêÍtstr
?- zuurstofafsl_uiter dichi;-'
8- vleugelbouteri van reduceerventielen terugdraaien,
9- afsluiters aan brander breer open draaien (manomters op nul)
10- branderafsluiter ureer dichr, Eereedsehap opbergen.
ï_qLngqlgf,tLu_r i tJu lroo gste vI amtemperatuur urordt gemet,en op
càr 3 mm voor de vlamkeqel. Daarom moet de afstand tussen
de uoorkant vlamkegel en smgJ.tbad 3 mm bedragen. De
hoogste temp. bedraagt f,}60" C.
[Sranderkeuze: Per mm p]aatdikte een acet,yleenverbruik van
EIJ::Ttl'-Iïffi t-tet acetylírenverbruik staat meestal op cle
brandervoorstukken aangegeven.
t+sfflpqldikË,e":l-le1ft van de te lassen plaatdikte + 1 mm.
Lasrichtinql Bij het autoge:Pn lass;en rrrolden 2 methoden
ia--.r.n*,
ToeqepagT u,at betreft de lasrichting:

-11 {t-

dunne plaat- plaatdikten tot 3mm uorden ge ast met
iassuaaf vooffie bran Àa

de

É-

dikke plaat- plaatdikte boven 3 mm
lassuaaf aciFqe rtr

urorden
êIr

last met de

De eerste methode u,ordt neestal gebruikt, omdat dikkere
plaat bijna altljd electrisch gelast uoldt.
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14.5. RESTAURËREN
A-

5L0p[N

eruit te halen eaneÊn of een voorzichtige manier veruijderen.
29d9t je de spantenrnaastliqgende ganqlen B.d, die moeten Uti3ven
zitten za srin moqelijk beschadiqt.
Ir moet vooral aan gedacht'uorden dat de spijkers in de naastliqSende gangen niet ]os kcrnen te zitten,
De

B. I-iIT fYiAKIN VAN ËË'-IJ'IïAL"
Besteed veel- aandacht aan het maken van een mal. l-iet qoeC pas makcn van een mal scheelt een slok op een borrel en vereenvoudiqt
cie rest van het uerk aanzienlijk.
filaak de mal altijd in de grootste
op*ning. Je kan er later nog ue.L
uat af halen rnaar er íets aan vastplakken daat niet.

Als je het te slopen gedeelte er vrij qaaf kan uit krijgen kan je
cit gebruiken ais grondvorm voor: je mal, f4aar je moet de mal dan
u.rel noq passen en qeneel passend maken.

[. H[ï

BRANDEN.

lde brranden

alli jci buiten, dit i.vrÍr'tr brandqevaar en stankoverlast.

een degel i jk e en goed z Í ttende konstruktie met, de bankschroefl. ZeL de bankschroef vast
met fijmkleÍïirïl€rtr
ïref de rest van de vooxzieningen
zorgvuldig en ksntroleer of je
alles hebt, zoals: borste] met
ilat,er, ger,richt 0m het buigen te
beuorderen (meestal lijmklemmen),
de rnal 0p de buitenkant van de
eil<en plank qetekendrrnet r:;atervast krijt,
de krornming van de
gang overgenomen op /in een
koperen halfrondje of ieLs derqelijksrsteunlatten
tegen het ueg
draaien van de plank,en natuurlijk
de gasbrander.
Als je zekex ureet dat je alles hebt,
kan je gaan branden. Nu hoef jeje
aandacht a1leen nog maar te besieden aan het branden.En daar lreb
j e je handen meer dan val sart r
ívlaak

z.cl áe LLe"".ï
soec\ r,pest.
tiiwr lo,v.t
b,v.- r.nc.l
hc.+ L*1trn
h\etrrtr-c.rt Y

qg'o6\f

€v

w'qï
opqFl€Ue4

tvanác.n
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D-

[-

SCHCIDNKRABBTN

AIs je klaar bent met het branden, moet je al het verbrande hout
veruri jderen, Dit r,ioe je ee::qt met een scherpe krabtrer, vervolgens
haal je de laatste resten uieg met de speciale bo1le schaaf (vcor
hol schaven)" Het mooi vlak maken doe je met de trandsrhuurmachine.
pASfi'tAKIN

A1s de binnenkant klaar is om gemonteerd te rrordenr ga je de
plank valgens de mal uitzagen, Dan ulordt het passen en meten net
zolanq dat, het qehee3. gnerJ past.
r

De uiteincien moeten U*naden uorden,
om een goede naad te krijgen uJaar
de rubber-compound inqespoten kan
uorden.

Voor het msnte::en de qedeelten ulaar de spanten, legge:rs en inlrnuten zitten ?x in de teel + carboleum zetten. Ulak voor het
aanbrËngpn dit nCIg eenmaal herhalen.Dan uorderr deze oppervlaktes
goed opgesloten.
Geef op de buitenzijde van de plank aan uaax de spanten zitten,
Dan urordt er niet zo vaak verkeerd geboord.

F-

MONTIREN EN AFFROPP[N
De plank urordt op zijn

plaats gelegd.

Dan r.rrardt

er met de

ttalles-in-ddn-bnorrt de paatjes
geb oord,
Vervolgens wordt de gang met roestvrijstal-en schroeven vastqezet.

h.\ &E{.l^\6^+'\o'u' dc edrrnqrr-:n
Daarna uorden in de schroef,-

gaat,jes proppen geslagenetesamen net tuee kornponenten
lijm,
èc prr:gpe n De prCIppen unrden gemaakt, net
tb€éF.
proppenboor.
de
Als de lijm gedraogd i=, kunnen
rje boven lret oppervlerk ui tstel<ende getJeel.ten vírÍr de
proFpen veru.,ijderd uicrrJen.
[Jan uordt hr:t gel.eeJ- vlak gernaakt met de banrjsclruurrnachine, zodat
je ureF,r een rnr-rcrÍ g:l-reel kri jgt.
Voordat de iakrverf cJ' PU-t,irr rrlurdl aarrgebracht moeten eerst de
naden met rubber*compound gevulel irotderi. f,ex;l: de prirner aanbrenqurtt
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U*.6 Z\A/AARDEN -ROEREN
14.6.1 ZWAARDËN
14..Ë.',| .1,n[

fiAL.

lije beginnsn met, he'l; maken van de mal.Dit is in de meeste gevallen
heel gemakkefijkromclat het oude zuraarcj nog aanuezig i s. Leg dit

0p een stuk hardboard en teken het, na"Als de kontouren van
het, zuaard Ér0p staan,ga je een ondetvercJeling maken' ( zie tek. )
zrrlaarcJ

zijn de pasten

de posten t-?r'l tongenrook op de mal.llit uordt gedaan om het
altijd ueer terr-rg te kunnen uindenrook als je slechts 70 nu 3n dan
er tíjct 'Joor hebt en een ander kan er bovendien ook zo mee verder.
NummeI:

4.6.X.2.HIT HilLJT UITZNTK.í:N.
Na het hnut uit cje kelder of bij Pier [:iersma gel-raald te hebbent
gaan urit het uitzoeken nf teuel sorterr:n.
a.het nrinthout veruj.jdercn.
h,kijkrir: en aangeven Haax er hinderlijke knoes l;,-ii en/of roLtigheden zitlen.
c.ui-Lzn,',<"n i,-rL.'lke post of tanq !Jaar uitgil;:{:'
1

l-

rarra

*:
*on1

&,4

'11r.6.1,.5.iji:.T ijl_TZi\iti-fr! Í:.f! I)A5 l',]i\l(i-Í,1 \lAi'..j i)t: TLii{uf lJ tl'j i-r[]:jl-i-ir.
Je begint aan een kant:bijvoorbeeLd met post 1.ïnkl:n dt': mal 0p het
hout en zaagrOFl cle cirkelzaaqrdie l<ant uitrdie teqien rJr; er naast-

liggende lnng komt Le zitten.llerak deze kant vlaknnp de vlakbank of
met de schaaf.
Ga daatna verder met de ee1.ste tangrmaak deze tulee exac t passend.
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l-lierna urorden ze aan elkaar bevestigd drÍï1. vr een draadeind /6 ffiÍïlr
en J"ijrn.
Zet de puntenruraar je moet borenru eer nauukeurig uit.Dit kan op
de volgende maniet.
a.zet op alLetrei Êen polloadstreeFruaar je het cJraadeind rrlilt heba

b:en'

deze over naar het snijvlak.
hierop precies het mirJden áêFlr
je het punt uraar je moet boren.Boor + een halve cm. dieper,
Ëelft van hr:t stuÈje draaríeindriJiL iïv.n. herL vnl lopen en
r.regcjrukken v:rn de J-ijm.

b.liaarL
c. qeef
Nu.heb
dan rje

iïil6E'yerllsr
r*rrl L !ra..o,k
lËn zorlorf ac
siatklsci

1r'1||F.

*1ctqk

Za bsor je beide snijvl.akken uoor en als a1les goptJ past. (grrol-rr:rt:n),
kan etr qeli jmd uorden. Na het li jmen in de li jmtangen zettei"r en een
nacht goed laten drogenruaarna t'.re met de vol gende t,ong vÉrder kun*
nen ga8n 9fiZt

14.ti.1,4.Df UIFIhlïTIrVe U0Ê14 UAN H[T ZIdAARD.
Alle posten pn tongen zitten aan elkaar en nu kunnen ue cJe buj.tenkanten van het zwaard gaan uitzagen en bepalen uat rle voor- en achtsrrkant gaat urordenr
l-r"t, er een hulle kant aan het zuaardrdan uordt dit de voorkant! !!
Schuur aIle kanten za goed nroqelijk vlakrook de kantprlêar de zandIoper komt, te zitten.Hierna kan er begonnen urCIrden met het maken
Lran de kop.

4.6.1 .5.0f K0P VAN HIT Zilf AARD.
Deze rlntdt ílcimaakt van hechthsutrvoor een tjott,er 1B mm dik en voor
eEin ir"i-r::;.jlcht Jil i'ilín r-ii1<,Zc:t de uiteindelijke vorm op het hechtIrnut.uje beginnen met de voorkant uit te
zi:rgen en deze zijn definitieve vorm te geveí-r (schuur het verloop eri"n).\/ervolgen.s
li jnren uË de kop op het zuiaard, zodat je
zekar ureeLrdat het precies past'Nu het geheel uitzagenrdus de zijkantenrhet teveel
i,;r"r lijm riregkrabben en dan volgt het schur.:n rri€€ro ( schuur ook meteen de af rondingen
in r{e *op ). Het gro f f e schuururerk kan het
besi:,r i-]rlllsulen mri r..rrr blncischuurmachine en het afr,Jerken dailrna met
de ri i..ik schuurrnêchin i'n
1

4.8.1 fS.DI ZLli.)L0Pln.
Buig het halfrsnd van koper 7lS rJuim (ca''2 mm breed) o* het zuaard
heen en bepaal,uraar je de zandloper r:rilt laten eirrdigeDr Zaag {*-.
zancJlapcr hier-af ep maak ir*t ui'i:r:inrJi: teps tnr.:i-oJ:enrJ Íil .b.v.,vii1
1

Jlir: rJit et:bcutd isot,ro rLlt r,iil zanrlioflcr (Jp lrct, ztrril.trii q;lz{rt, q.ratjes
voarb0ren €n fit'bn v* da verzinl<Liorr zofgÊn rJat cJ* schit-rt;'vDIl 1í'lo het inzettenlonk verzsnken rijn-hiË]rna I'reL ureer vexui"jrleren t,ot na het
.L

akk en.

-1 1!l-

1

4, fi .1 .'7. Hr-T LAKK[$i.

geschuurd eri alle r'.ierkzaarnheden af gerond: dan kan
AIle s Ened glaci
-rrJordàn
met hct lakksn.
er begánnen
1. 1 keer met 5n?í verdunde Z-komponenten lak.Dit goed laten
harden + 2í+ uuïr[Jaalna het geheel goed schuren, zodat' alle oÍ]st,aande-hnutuezels breggeschuurd uorden'
?n 1 keer met 7af" verduniJe Z-komponenten lak'
3. 2 keer onverdunde Z-komponenten lakrDan hut geheel ureer
schuren.
lak.Deze lak kan ? maal
4.2 keer onverdunde Z-komponenten
per dag aangebracht r.uorden,
Uoor €rr af qeJ-akt uordtrmoet alles ueer een keer geschuurd uorden.
5, Í\flakken met 1-komponenten pU 1ak.
D* kop aetten ïre in de zuarte verfrovet de lakl"agen heen.(de lak
usrdt hier als grondverf gebruikt om in een keer deior te kunnen

).
AIs iaatste rrrardt het randje van de kop in de rrritte verf gezet.
1 4.fi"1.8"D[ AFR0NDïÍ{6.
Nu de zaniJloper er uJeer om zetten en vastschroeven oÍn daarnarhopelijkrtrols l'taar het eindresultaat te kunnen kijken.
r',lerk en

1I*.6.2. HET ROER
Veel is hctzelfde als bij het zuraardrje begint rnet, een malrdaarna
het houl r-ritzn'.:l<en en uervolgens het uitzagen en pas maken van de
tongen Í)n pustr:n. Nu nog een aantal andere handelingen.
i(í.N [fi] B[Ui:STiGfN VAN D[ ZANDLOpIR.
Aan tje nnderkant van het roer uorijt een zandlnper gemaaktrdie em het roerhout heen valtt
rjit is om het kopshout, geheel in te sluiten.
(er kan dan geen u"rater bi j het kopshout ko-

14.6,

ta\

r+va

t4*.

I

men)"

De zandloper ulordt aan het roer gelijmd.

t h.6.'.j,'/ n ): ;,1. IilI iiI KLIK VAN
Aij de ka;,r ucïr-it een oP hr:t
r$Ër cangeblacht nm het
r

helnriroul r:p te Iaten rusten.
|'let houtsni jr,rerl< r dat uii eP
de l<1ik hr:bbenruordt behandeld bij l-ret hoofdstuk hout-

IIEï f?tiIR.

f,itu

sni j den.
Nu alles verdet klaar ist
urCIrdt het geheel geschuurd

v€e

fïrrÉhr€An

en g':lakLrzíe 1 4"6.1.?.
Het enige verschil isrdat er
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