Inhoudstabel

1. Inleiding ....................................................................................................................................................... 3
1.1 Bekijk onderstaande afbeeldingen en vergelijk ze met elkaar, noteer onder de afbeeldingen welke
verschillen je opmerkt. ................................................................................................................................ 3
1.2 Verbind de afbeeldingen met het bijpassende woord. ......................................................................... 4
1.3 Geef enkele elektrische handgereedschappen die jij gebruikt tijdens het vak praktijk. ...................... 4
2. Handschuurmachines .................................................................................................................................. 5
2.1 Plaats de benaming onder één van de handschuurmachines............................................................... 5
3. Vario-bandschuurmachine .......................................................................................................................... 7
3.1 Algemene beschrijving .......................................................................................................................... 7
3.2 Onderdelen............................................................................................................................................ 7
3.3 Gebruik .................................................................................................................................................. 7
3.4 Werking ................................................................................................................................................. 8
3.5 Opzoekopdracht Productspecificaties................................................................................................... 8
3.6 Oefening onderdelen ............................................................................................................................ 9
4. Bandvijl ...................................................................................................................................................... 10
4.1 Algemene kenmerken ......................................................................................................................... 10
4.2 Aandachtspunten ................................................................................................................................ 10
4.3 Gebruik ................................................................................................................................................ 10
4.4 Opzoekopdracht Technische gegevens ............................................................................................... 11
5. Rotatieschuurmachine .............................................................................................................................. 12
5.1 Los aan de hand van het filmpje onderstaande vragen op. ................................................................ 12
5.2 Gebruik ................................................................................................................................................ 13
5.3 Oefening onderdelen .......................................................................................................................... 14
6. Kruiswoordraadsel..................................................................................................................................... 15

2

Ik ben Brent, ik ga jullie zo goed mogelijk
doorheen deze werkbundel leiden. Wees
aandachtig wanneer je me tegenkomt.

1. Inleiding
Tijdens het werken op de werkvloer komen we in contact met verschillende
soorten machines en elektrische handgereedschappen.
Al deze hebben elk een eigen functie of mogelijkheid en zijn hiervoor
ontwikkeld.
We spreken nu van machines en elektrische handgereedschappen.
Beide kunnen ze dezelfde functie hebben maar toch verschillen ze van
elkaar.

1.1 Bekijk onderstaande afbeeldingen en vergelijk ze met elkaar,
noteer onder de afbeeldingen welke verschillen je opmerkt.

 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
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1.2 Verbind de afbeeldingen met het bijpassende woord.

Elektrische
handgereedschappen

Machines

 Een machine is een apparaat opgebouwd uit een frame,
aandrijvingsmechanisme en andere onderdelen. Is een mechanisme
dat een vorm van beweging of energie in een andere vorm van
beweging of energie kan omzetten.
 Een gereedschap is een hulpmiddel om bewerkingen uit te kunnen
voeren die de mens met zijn lichaam zelf niet of moeiljk kan uitvoeren.
Ken je het verschil tussen een machine en
elektrisch handgereedschap?
Maak dan volgende opdracht.

1.3 Geef enkele elektrische handgereedschappen die jij gebruikt
tijdens het vak praktijk.
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
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2. Handschuurmachines
Wellicht heb je de handschuurmachine al
verschillende keren gebruikt tijdens de les praktijk.
Je zal gemerkt hebben dat er verschillende soorten
schuurmachines bestaan.

*TIP : Bij de volgende opdracht
bekijk je de afbeeldingen zeer goed

2.1 Plaats de benaming onder één van de handschuurmachines.
Rotatieschuurmachine / Bandvijl / Profielschuurmachine /
Vario-bandschuurmachine / Driehoekschuurmachine /
Bandschuurmachine / Vlakschuurmachine / Excenterschuurmachine
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Een schuurmachine is een doorgaans elektrisch aangedreven apparaat om
door middel van schuren materiaal glad te maken of te vormen, oude
verfresten te verwijderen, of als voorbehandeling van een
materiaaloppervlak.
Schuren is een arbeidsintensief werk maar absoluut noodzakelijk om in tal
van omstandigheden een goede afwerking te verkrijgen. Schuurmachines
zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en afmetingen.

In deze werkbundel gaan we 3
elektrische gereedschappen van
naderbij onderzoeken.
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3. Vario-bandschuurmachine
Wat is een Vario-bandschuurmachine?
Waar wordt dat elektrisch handgereedschap
voor gebruikt?

3.1 Algemene beschrijving
Het is een kleine schuurmachine om op moelijke plaatsen
schuurwerk te verrichten. De werking met schuurband
verzekert een grote schuurafname.

3.2 Onderdelen
1. Schuurkop
3. Motorhuis met schakelaar
4. Aansluiting voor stofzak,
afzuiging.
5. Regelknop bandsnelheid
6. Bandspanhendel
7. Regelknop voor bandspoor

3.3 Gebruik





Bij plaatsen waar grote schuurafname vereist is.
Weghalen van oude verfresten.
Gladschuren van verweerde oppervlakken.
Werken langs opstaande randen, enz.
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3.4 Werking
Deze machine bestaat uit een schuurband die loopt over twee spits naar
elkaar toelopende schuurzolen. Op de neus loopt de band over een heel
kleine rol.
3.5 Opzoekopdracht Productspecificaties

Scan deze QR code en vul de
productspecificaties aan.

Productspecificaties
Met accu

Materiaal & afmetingen
Afmetingen
Vorm zool

Technische specificaties
Vermogen
Nominaal opgenomen vermogen
Voedingsspanning
Gewicht
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3.6 Oefening onderdelen

Kan jij de ontbrekende
onderdelen invullen?








Bandspoort regelknop
Aansluiting stofzak/afzuiging
Motorhuis
Bandspanhendel
Regelknop bandsnelheid
Schuurkop

…………………………………………………
…

…………………………………………………
…

…………………………………………………
…

…………………………………………………
…

…………………………………………………
…
…………………………………………………
…

9

4. Bandvijl
4.1 Algemene kenmerken
Schuurwerk op moeilijke plaatsen kan worden uitgevoerd doordat de
schuurband over een schuurarm met neuswieltje loopt.
Daarom kan dit elektrisch handgereedschap gebruikt worden voor op
moeilijke plaatsen of aanpassingswerken te verrichten.

4.2 Aandachtspunten
 Bandafmetingen moeten aangepast zijn aan de
afmetingen van de schuurarm.
 Korrelgrootte moet aangepast zijn aan de aard van
toepassing.
 Volg de richtlijnen van de constructieur.

4.3 Gebruik
De bandvijlmachine wordt gebruikt bij verschillende beroepenvelden.
We kunnen deze machine toepassen bij het vak hout maar evengoed bij
metaal.

Metaal
 Ontbramen
 Ontroesten
 Bijwerken van lager gelegen vlakken.

Hout
 Om een bepaald doel te bereiken.
10

4.4 Opzoekopdracht Technische gegevens

Scan deze QR code en vul de
technische gegevens aan.

Technische gegevens
Nominaal opnamevermogen
Afgegeven vermogen
Bandsnelheid stationair toerental
Schuurbandbreedte
Schuurbandlengte
Groeflengte schuurbandarm
Gewicht (zonder netsnoer)
Kabellengte
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5. Rotatieschuurmachine

Scan deze QR code en bekijk
het filmpje zeer aandachtig.

5.1 Los aan de hand van het filmpje onderstaande vragen op.

1. De roterende beweging van de machine zorgt ervoor dat er op korte
tijd veel materiaal wordt afgenomen. Dit brengt ook een nadeel met
zich mee.
……………………………………………………………………………………………………….

2. Welk onderdeel zorgt ervoor dat het meeste stof opgevangen wordt?
……………………………………………………………………………………………………….

3. Met de rotatieschuurmachine kunnen we verschillende materialen of
objecten gaan schuren. Geef er 3 die aanbod komen in het filmpje.
 ………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………
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4. Wat kan er zich voordoen als je staal gaat bewerken met de
rotatieschuurmachine?
……………………………………………………………………………………………………….

5. Welke voorzorgen kunnen we nemen voor dit probleem te voorkomen.
……………………………………………………………………………………………………….

6. Waarom gaan we de kunstofborstel vervangen door een
messingborstel bij het bewerken van metaal?
……………………………………………………………………………………………………….
5.2 Gebruik
Bij deze machine krijgt de schuurschijf alleen een roterende beweging. De
machine is geschikt voor hoge afnamecapaciteit.
We gebruiken de machine vooral voor:
 Wegschuren van oude verflagen, gebladderde kleurlagen.
 Roestvlekken op metaalplaten.
 Enz.
Doordat de rotatieschuurmachine veel stof maakt moeten we steeds een
optimale afzuiging voorzien.

Stofzuiger (afzuiging)

Vonkendover
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5.3 Oefening onderdelen

Kan jij de ontbrekende
onderdelen invullen?








Kunststofborstel
Extra handreep
Schuurzool
Toerentalregeling
In-/uitschakelaar
Inschakelblokering
…………………………………………………
…

…………………………………………………
…

…………………………………………………
…

…………………………………………………
…

…………………………………………………
…
…………………………………………………
…
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6. Kruiswoordraadsel
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