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We r kma p I D - 1 

Tweede druk, 250 exemplaren; 
Gehe 1 e of gedee 1 te 1 i j ke overname 
uit deze map is toegestaan. 

Eindhoven, oktober 1975 
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WAN MOL E N 

Ontworpen en uitgevoerd door B. van Wulff ten Pal the en In 
tekening gebracht door P. Doorakkers, onder auspici~n van de 
Werkgroep Microprojecten der Technische Hogeschool Eindhoven. 

p. 1. 
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De wanmolen , waarvan in deze Werkmap sprake is, heeft een lange 
voor geschiedenis gehad . Deze voorgeschiedenis stond vooral in 
het teken van ontwerpen, u i tpr oberen , experimenteren. Voor de 
aanvragers , ondertussen rechtstreeks of via andere instanties zoals 
het Agromisaweek-Comite te Wageningen op de hoogte georacht van de 
plannen , bracht dit mee da t z e veel geduld moesten opbrengen. 
Om een lang verhaal kor t te maken, de on twer per, de heer B.van 
Wulff ten Palthe , vond een eld er s gemaakt pr ototype voor verbetering 
vatbaar, althans gezien de omstand i gheden waarvoor de toekomstige 
wanmolen gedacht werd . Die omstand i gheden kunnen o.a. in de 
volgende condities vertaald word en: 

- Ret moest een produkt zijn da t gemakkelijk als bouwpakket te 
verzenden was_ 

- De molen moest ter plaatse ook door nietvakmensen Ln elkaar gezet 
kunnen worden. 

- Zo mogelijk moest een bi j te voe gen montagetekening zonder tekst 
gemaakt worden, teneinde taalproblemen te kunnen omzeilen. 

- De wanmo l en moest ter plaatse na te maken zijn, ook als moderne 
werkplaatsen of moderne werkmateriaal ontbraken of als toevoer van 
niet-houten grondstoffer. onmogelijk was. 

- Ret moest een produkt worden door een persoon gemakkelijk te bedienen 
(en te onderhouden) ter verander i ng van een min of meer zware dagtaak 
Ln een lichtere. 

- De molen mocht niet afhankel ijk zLJn van andere dan menselijke kracht , 

De heer van \-vulfften Palthe heef t bij dit ontwerpen en uitvoeren 
veelal de plaatselijke omstand i gheden van de aanvragers in de 
ontwikkelingslanden voor ogen gehad , v oorZ0ver die bekend waren. 
Of het resultaat in alle landen i n a l le omstandigheden zal voldoen LS 
een vraag d~e wij uiter aard n i et kunnen beantwoorden. 

Wat e! "an zij , aangez ien de uitvoering in vrij e tijd moest gebeuren 
en het voor het personeel en de wetens chappelijke staf van de T.R. 
inschakeling in de dagelijkse \ver k zaamheden met zich meeb :racht, k\.ram 
het ~ esultaat toch vee l later uit de bus dan gedacht werd. Wij bewonderen 
dan ook het geduld dat de werker s-in-he t-veld tot nu toe wisten ~p te 
bi-engei.1 . 

Vandaag echter wordt U, (als resultaa t v an het werken en meedenken va" 
veel van Uw vri enden hie r ) , e en Wer kmap aangeboden die het volgende 
bevat= 

~8n ~nleiding; 

2. een £et tekeningen ,. onder verdeeld i n 

(a) ve~-pakkingstekef'.ing van het bouwpakket , 

(b) montagetekeI'.Lngen voo r het in elkaar zetten van het bouwpakket 

(c) fabricagetekeningen voor wi e wil namaken ook als hij geen 
bouwpakket heeft; 

3. een , misschien ten overvloede nog hLjgevoegde, verklarende tekst 
betreffende zowel het mon teren als fabliceren en gebruiken van 
de t"ranmolen; 

4. een vragenlijst ter evaluatie van onze werkzaamheden. 
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Diegenen onder U die zich nu of later afvragen of zij naast deze 
We r kmap ook het bouwpakket kunnen on tvangen, mogen weten dat op 
dit moment (mei ]973) 20 bouwpakke t ten geproduceerd wo;.-den. Enkele 
van deze 20 hebben reeds een bestemming . De overblijvende staan 
ter beschikking tegen kostprijs . De prijs is op dit moment nog niet 
bekend . De Werkgro~p Microprojecten onderzoekt de mogelijkheid om ook 
in de toekomst de bouw van deze pakketten te verzekeren b.v. door haar 
onder te brengen op L.T.S.-sen . Uiteraard kunnen we U daar geen ver
zekering van geven. 

BELANGRIJK IS ECHTER DAT U DEZE WERKMAP MET COMPLETE INHOUD GRATIS 
KUNT VERKRIJGEN OF NABESTELLEN ZOLANG DE OPLAGE STREKT , OOK ALS U 
GEEN Bom.,rp AKKET WENST , 

Tot slot mogen wij opmerken dat w~J hopen dat de wanmolen, minstens 
voor een zeer groot deel,. mag beantwoorden aan de verwachtigen en 
mag voorz ien in veler behoeften. Om daar wat meer zeker van te zijn 
leggen wij, als laatste deel in deze map, U een aantal vragen v~~r. 
U zoudt ons , en vele anderen , een dienst bewijzen door Uw opmerkingen 
aan de hand van deze lijst aan ons te do en toekomen. Wij hopen met 
die gegevens weer verder te kunnen werken voor U en Uw collega's. 

Mocht U onderhands vragen hebben, dan blijven wij steeds tot Uw 
beschikking. Intussen wensen w~j U veel succes met Uw werk. 

CICA 
Bureau Or..twikkelingssamenwerking 
Technische Hogeschool Eindhoven , 
Subcommissie hicroprojecten , 
Postbus 513 Eindhoven . 

Stand september 1975 : ca . 70 bouwpakketten verzondenen 
ca. 150 werkmappen , 
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II, Tekeningen voor uitpakken en monte r en 

van het bouwpakke t en voor nab ouw. 
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VERPAKKING BOUWPAKKET WANMOLEN 

Doos: inwendig 1],5 x 65 x 7 em, bruto gewieht 29,7 kg. 

Werkma wanmolen 

1 
2 losse sehijve 

o 
schroeven, / ' T 9 .Z·1~··7 
moeren e~L(--~iI~r~~--------________ ~~k~( ____ ~O 
~ 7? l' tftO' ( -,.. V (; o;j4J (:> I eLI IT(?~ T 

l' 
gereedsehap 

(/:~~'-'-----:--<'~l$~-"P /' ,0 T ;7 
( __ ----("--/-O-~-"-O-O--'f-.,.----I-Jl----~~7"~:J0 16 '6;? 

waaieras 

2 losse sehijven 
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pas 3A ap balkje van pas 3 bevestigen met drie schraeven. 
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Pos 16 (waaierblad) met houtschroeven op pos 15 (waaierarm) 
schroeven. 
Daarna de complete bladen monteren op pos 21 (waaieras); 
hiervoor gebruikt met bouten m4 x 50 met moeren en sluitringen. 
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U ziet nu de &emonteerde waaier . 
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VOlgOrde mOntage van diverse onderdelen , 

Pas 2 met houtschroeven op pas 1 bevestigen . Daarna op de jUiste 
afs tand pas 6 en pas 14 mOnteren (denk om de SPleetbreedte, de •• 
is 7 mm), 

~huif pas 4 in de gleuf, mOnteer d. houtschroet in pos 18. 
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De VOlgende fase Is bet s amenvoegen Van de Zljwanden , 

Pla
ats 

de waaleeas tussen de zljwanden. 

Klem de Zljwand In de gleuf , vee-olgens met een boutscbeoef 
de 'Ijwand (pas I ) beueStigen aan po. 18, 



Zet de wanmolen rechtop, 

met de gemonteerde waaier 

naar boven , 

Schuif de samengevoegde waaierhuis

delen (pos 3 en 3A) in de op de te

kening gestippelde gleuf. 

- 12 -

/ , 
\ 

\ 

I 
I 



Breng het waaierhuis pos 3 

en 3A in de juiste vorm. 

Schuif het tunneldak pos 7 

onder het waaierhuis. 

Schroef vervolgens de twee 

houtschroeven in klemlat pos 5. 

Afstandstuk pos 19 aandrukken 

op het waa~erhuis en vastschroe-

ven . 

Monteer twee draadstangen om de 

zijwanden bij elkaar te houden. 

- 13 -
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Schuif pos 13 in de daarvoor be

stemde gleuf, en plaats pos 8 op 

de profielplaten pos 2 , 

draadstang 

, 
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, 

/ 

1 . Monteren van lagerbalken. (pos 12) 
Mon teer eerst de slotbouten (2 stuk s) 
bij de waaieras (kop van de bou t en 
b i nnen de wanmolen). 

2 Daarna de 2 andere slotbouten, maar nu 
moet de kop van de bouten buiten de 
wanmolen zitten. 

3 . Vervolgens de benodigde sluitringen en 
moeren bevestigen. 



De snaarschijven z~Jn voor

zien van een bout, hiermee 

kunnen de schijven op de 

resp. assen worden beves

tigd. 

Monteer de snaarschijven 

e.d. in de volgorde die 

op deze tekening is weer

gegeven (zie eerst pag. 31 

en 35, punt 3.2 tim 3.5), 

maar denk om de veren en 

sluitringen die op het 

zwengelaswiel geschoven 

moeten worden. 

@ , 
j 

veren 

~<Jd 
cE) 

zwengelaswiel 
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draadstang 

/ 

Manteer nu de 2 andere d raadstangen en de snaarschijf. 

Vervolgens pas 9 en pos 10 aa n pos 1 . 
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Pos 

2 

3 

3 A 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

II A 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Onderwerp 

zijwand 

prohelplaat 

waaierhuis lang 

waaierhuis kort 

tunnelbodem 

klembalk waaierhuis 

steunstroken 

tunneldak vast 

aan tal 

2 

2 

2 

tunneldak schuifbaar 

bakbodem boven waaierhuisl 

bakbodem boventunnel 

steunlat 

steunlat 

lagerbalk 

schuif 

schuiflat 

waaierarm 

waaierblad 

afdeklat voor 
waaierhuis 

bevestigingsbalk 

afstandstuk 

zwengelas 

waaleras 

V.-snaar 

zwengelas wiel 

v!aaieras wiel 

bonkelaar 

2 

2 

8 

4 

4 

- 19 -. 

afmet i ngen 

I I I Ox640x8 mm. 

995x46 1x8 mm. 

900x300x 2 mm. 

460x300x2 nun . 

920x300x6 mm. 

300x24x24 mm. 

S65x20x6 nun. 

300xl 40x6 mm. 

584x298x6 nun. 

620x300x6 mm. 

520x300x 6 mm. 

300x40x20 mm. 

300x40x 20 nun. 

570x50x25 mm. 

298x270x6 nun. 

220x20x6 mm. 

194x20xl0 mm. 

274xlOOx4 mm. 

300x40x20 mm. 

300x40x20 mm. 

300x 40x20 mm. 

760x0 10 mm. 

018 /16x550 mm. 

10xl 04 optibelt 

s pz 160 m 

spz 50 m 

60x30x24 mm. 

materiaal 

multiplex 

multiplex 

triplex 

triplex 

triplex 

eikenhout 

triplex 

triplex 

triplex 

triplex 

triplex 

eikenhout 

eikenhout 

eikenhout 

triplex 

triplex 

eikenhout 

hardboard 

eikenhout 

eikenhout 

eikenhout 

automatenstaa l 

buis 

eikenhout 
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Omschri jving 

ruoer ml O 

moer mS 

moer m4 

sluitring 18 rom. 

sluitring 10 rom. 

3luitring 5 rom · 

sluitring 4 rom. 

cilinderkopschroef m4 xIS rom. 

cilinder kopschroef m4 x 25 mm . 

cilinderkopschroef m4 x 50 rom . 

slotbout m5 x 50 rom. 

parkerschroef type A vernikkeld platkop 

no 6 3/4" x 3,5 

parkerschroef type A vernikkeld balkop 

no - 4 !" x 2, 8 

houtschroef verzonken kop 6 x !" 
houtschroef verzanken kop 5 x !" 
s langklen"Vic to~-y" no. 8656 

C. T. D. (wormschroef) no , 29060120 

s langklen "Vic tory" no. 8656 

wormschroef no. 29060121 C. T. D. 

verenstaaldraad lang 500 rom 

cilinde-;:kapschroef m5 x 70 rom 0 

tang 

schroevendraaier 

ronde vijl 

daos staalwol 

draadstang mlO; 500 rom, lang 

N.B. 

I n bouwpakket bevinden zich 

aluminium zwengelaswi e l 15600 rum ~l 
aluminium waaieraswiel mn 0J 

mat. 

staal 

staal 

staal 

staal 

staal 

staal 

staal 

staal 

staal 

staal 

staal 

gehard staal 

gehard staal 

staal 

staal 

staal 

aantal 

12 

9 

5 

2 

16 

9 

5 

2 

2 

4 

4 

12 

20 

70 

10 

2 

4 

1 

4 

deze kunnen echter ver
vangen worden door houten 
wielen, te maken uit de 
vier ronde schijven, die 
uit de vier zijplaten pos 
n pos 2 uitgezaagd worden, 
zie pag. 31, 
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(2) 
I 

2.2.0 

Pos 2 totaal 2 stuks. 
Detail A. een in getekende toe
stand. de andere tegenovergesteld. 

III ... 
'<" 

15 

ne detail A 

detail A 

8 

~ 
...[) 

:r 

tv 
tv 
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\ 

manteer pas 2 ap pas 1 

x ) schuivend pasmaken op de tunnelbodem pos 4. 

y) schu i vend pasmaken op de schuif pos 13, 

N 
W 
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'1-4 

gemonteerd waaierhuis 

Pa s 3 en 3A mag oak uit een s tuk 
gemaakt wor den. 



~o 1.0 

~o ').0 

belangrijke maat 
1 88 mm. 2 5 t u k 5 

JL 
'\0 

'2.0 ~o 

').0 ~D 
' .. ' .} 

belangrijke maat 
2 0 0 mm , 2 5 t u k 5 

- 25 ... 

4 stuks 

8 5 tuks 

.A------€ 
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gemonteerde waaier 
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Lj O 

E1t 

o 
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- -0 
samenvoeging van pos 4 en pos 18 

'I :'\C 

@ 



~D O --
- -- -

, 

i 

11-1 X ¢~ 

I 

16x l.o m m 

--
~ 

0 
.:r 

, 

------r 
-t 
-~ -. 

/\ -, -
-0 
-1 --
- \ -
- \ ------' 
- \ -
-I --' 

-j 
J-45 

-

.... 

- 28 -

& 

o 

o 

1 '. 5 

1 : 5 



- 29 -

565 

-1..+_._._._ -t,;- . _ . _ ._ ._.-<"-. . _ ._._. _ .-.. f-

2J II' \ 4xj!S4 v'uzonken I ~_ 
-r~ 195 ... ~~ _ __ ~ 

2 stuks 

220 

._._ ._ .t-._. _ . - . 

3x ¢4 verzonke n 

tZO 

2 stuks 

'fT 360 

2x,P19 ~t~~x~ 

! . ! - .- . - ' --_._--$ I I 

- - '~'-'~'-'-$-'-' - -. ._ . $ . - . 

133 I 360 

22 5'2 6 

5 10 

2 stuks 

De lagerbalken moeten tesamen geboord wo r den 
De lagergaten voor de waaieras en de zwengelas z1Jn dubbel uitgevoerd 
zodat de lagerbalken kunne n worden omgedraaid wanneer een stel gaten 
is uitgesleten. 
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_ 3_00 ---------1"1 ~ 
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voegde delen 
Samenge sch i jven-

h 
uten snaar 2 tim 3 . 5 . voor 0 35 no . 3 . Zie ook pag. 
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WENKEN VOOL' uitpakken 
• voor montage 
· voor voor nabouw 
· voor het gebruik 

I. UITPAKKEN. 

1.1. Zo: U heeft de doos geopend. Opdat U niet bedrogen zult uitkomen 
raden we U aan om eerst eens rustig te lezen wat we over uitpakken 
en montage adviseren, en niet in overijldheid alles uit elkaar te 
rukken en om U heen te strooien. Uitpakken en monteren zijn heus 
niet moeilijk als U maar goed leest en goed de tekeningen bekijkt. 

1.2. Om rammelen en dus beschadiging te voorkomen zijn aIle onderdelen 
aan elkaar bevestigd met spijkers of nietjes, behalve de bovenste 
plaat, dat is de zijwand (aandrijfzijde en positie no. I van de 
stuklijst) waar de "verhalen" op staan. 

1.3. Ingepakt vindt U het gereedschap: I tang, I schroevendraaier en I 
ronde vijl oftewel rattestaart. Pak dat uit. 

1.4. Maak nu met tang en schroeve~draaier de onderdelen van elkaar los en 
haal de spijker(tjes) er uit - wat geschroefd is laat U zitten, dat 
hoort zo - zoals U op de verpakkingstekening kunt zien. Doe het 
kalm aan en beschadig zo weinig mogelijk. 

1.5. Maak ook de kleine pakjes me t bevestigingsmateriaal open die inge
vet zijn (aIle ijzeren voorwerpen zijn dik ingevet en geolied be
halve de staalwol), maar leg het materiaal op het papier waar het in 
heeft gezeten met de t ekst naar boven. 

1.6. Zet of leg nu aIle onderde l en overzichtelijk op een rij op de plaats 
waar U wilt gaan monter~n . 

1.7. Omdat het geschoonde graan over de hellende tunnel-bodem (pos. 4) 
naar beneden moet glijden moet die bodem spiegelglad zijn; daar 
dient U zelf voor te zorgen en wel op de volgende manier: 
Vul de spijkergaatjes in de tunnelbodem op door er een houten pennetje 
(lucifer?) in te slaan . Wrij f dan die bodem aan de tunnelzijde met 
bijenwas in; doe dat doo r stevig te wrijven zodat aIle porien goed 
gevuld zijn. Wrijf daarna ui t , bij voorkeur met een wollen doek. 
Pak dan een dotje staalwo l ( i s bijgeleverd) en schuur daarmee in 
cirkelvorrnige bewegingen de hele bodem glad. Veeg het stof (slijpsel) 
er goed af en wrijf de b0dem nog eens met de wollen lap na. Denkt 
U dat het nog eens met was in te wrijven, doe dat dan. Twee maal 
dun insmeren/uitwrijven ~s beter dan een maal dik. Gebruik bijenwas 
waar absoluut geen honingresten in zitten want anders blijft de 
zaak kleverig. Was meesturen is onzin want niet aIleen zijn er over
al bijen maar bovendien is de plaatselijke was altijd goed qua · samen
stelling. De raat is altijd van zo een harde was dat het nest niet 
uit elkaar zakt, hoe heet het ook is. 
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1.3 . Zo~k hout op voor de potens dat mogen balkjes zijn maar ook jonge 
stammetjes c bij voorkeux echter hout dat al droog is. Gebruikt U 
:,:·olldhout (=stammetjes) m&ak dat dan goed vlak daar \vaar het tegen 
de ?ijwanden aan zit: 

De poten moe ten niet dikker dan 6 cm zijn; U heeft er 2 nodig van 
125 cm lang (4'2") en 2 van 135 cm (4'5"). In ieder poot moeten 
twee gaten geboord worden , op de zijwand (aandrijfzijde) staat aan
gegeven hoe groot de hart-op-hart afstand van die gaten is (het 
"hart " is het midden van het gat). Nog een goede raad: vooral als 
er b i j U grote verschillen zijn tussen de luchtvochtigheid in de 
natte en in de droge tijd zal het hout resp. zwellen en krimpen. 
Als U nu het bovenste gat in iedere poot een centimeter naar boven 
en naar beneden uitvijlt dan krijgt U een slobgat waardoor de spil
einden wat kunnen schuiven als de poot langer wordt bij vochtig weer 
of kOI ter bij droog weer .. en wordt de wanmolen niet verwrongen! 

2, MONTAGE 

2.1. De wanmolen is al helemaal in elkaar geweest en heeft proefgedraaid 
hij ons in droog weer. AIle triplex en multiplex is waterproof 
verlijmd. AIle hout 1S eikenhout. 

2.2. Het monteren moet U bij voorkeur op een vlakke vloej:: of tafel doen. 

2.3. Bij het buigen van het waaierhuis 3 + 3A moet U het ook bij afdeklat 
19 vasthouden tot die afdeklat vastgeschroefd is aan de zijwand. 
De koppen van de messingschroefjes. waarmee 3 en 3A op 19 bevestigd 
zijn willen er anders misschien door de triplex uitbreken. 

2·4 . Ret ~ou kunnen zijn dat bij vochtig weer het eikenhout is gezwollen 
en dat de gaten voor de bevestigingsbouten niet precies corresponde
ren met de gaten in de zijwand. In dat geval kunt U het beste de 
boutgaten in de lagerbalk (aan d~ kant van de waaieras) wat 
sleufvormig uitvijlen. 

2 . 5. Bij het omleggen van de V-snaar gelieve U die eerst op de kleine 
schijf te leggen en daarna op de grote. 
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2.6. Schroef de grote snaarschi jf zo op de zwengelas vast dat hij niet 
slipt. Schroef de kleine snaarschijf zo aan dat hij niet slipt 
maar niet zo hard dat V de pijp indeukt. 
De beide bonkelaars op de uiteinden van de waaieras moeten in ge
lijke stand staan, dus b.v . beiden met een vlakke zijde horizontaal. 

2.7. Schrik niet als er wat overblijft! V houdt 4 ronde houten schijven 
uit de waaiergaten over en twee excenters en wat reserve bevestigings
materiaal. Over de schijven en excenters dadelijk meer. 

2.8. Mocht het geschoonde graan (niettegenstaands Vw vlijtig geboen) niet 
vlot over de tunnelbodem glijden dan kunt U de helling daarvan steiler 
maken door de poten aan de uitlaatzijde op een paar stenen of een balk 
te zetten. Als V dat beter bevalt dan kunt U die stenen permanent 
zo laten of V kunt ze wegnemen en een stuk van het andere stel poten 
afzagen. 
Houdt ook rekening met de lengte van Uw "draaiers"; zijn het zowel kleine 
als grote dan kunnen de kleinere op wat stenen gaan staan. 

2.9. En nu kunt V overgaan tot de montage volgens bijgaande tekeningen die 
precies stap-voor-stap laten zien wat V moet doen. 

3. NABOVW. 

3.1. Wij gebruikten 8 rom multiplex, 6 nun tr~plex, en 3 rom "vliegtuigtriplex" 
(5 lagen). Dat laatste is erg moeilijk te krijgen, V kunt het ver
vangendoor vele smalle latjes (triplex) of door blik of aluminium 
(platgeslagen golfplaat) . Natuurlijk moet V watervast verlijmd triplex 
hebben, in Nederland aangeduid met W.B.P. (Waterproof Bonded). In 
Amerika zegt men meestal Exterior Plywood; in het Frans Contreplaque 
Exterieur CTB-X. 

3.2. Snaarschijven van aluminium kunt V vervangen door houten. Maakt U 
ons bouwpakket precies zo na dan kunt V uit drie van de vier schijven 
een grote poelie maken. Daartoe maakt V: 
- twee schijven zuiver rond met een straal (R) van 95 nun. 
- een schijf zuiver rond met een straal van 90 nun. 
- een krukarm ) 
- een handvat ) - zie teken i ng . 

3.3. Vit de vierde schijf k~nt U t wee kleine poelie's (I reserve) maken. 
Daartoe maakt U twee stel van : 
- twee schijven zuiver rond met een R = 30 mm. 
- een schijf zuiver rond met een R = 25 mm. 

3.4. Bij deze constructic raden we V aan om voor de zwengel-as een hard
houten stok of stang te gebruiken even dik als de waaieras. 
Want op een dikke zwengelas kunt V; 
(a) de grote poelie en de bonkelaar beter vastklemmen en 
(b) makkelijker een "beroer" systeem in de voorraadbak maken, b.v. 

door er in het midden een gat door te boren waardoorheen je een 
veerkrachtig ijzerdraad steekt dat je dan in spiraalvorm buigt, 
zo dat het graan van de wanden naar het midden "geschroefd" wordt. 
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3.5. De vierkante klemblckken die op de Jl.teif..den van de waaieras 
geschroefd zijn hetet .. "bonkelaa.:-s". Als U eJ:.· een lat op houdt 
t erwij 1 de waaiel.- draai t, dar- s i:o~ c cf ;'bonkt,i de bonkelaar 
tegen de la':: en '.:'E:ze be~\1eegt op en nee:;:" Die op- en neergaande 
beweging kunt U viSl2er: (scha::-nierel1.de) lat op een schudzeef 
overbrengen dl.e boven en/Gf ::racei- de wanmol.en opgehangen is. 

4. WANNEN 

4.1. Deze wanmolen heeft 4 regelmogelijkheden: 

4 . 1.1. toerental van de waaier - door langzaam of snel te draaien, 

4.1 . 2 . de graantoevoer - door de toevoerspleet groter of kleiner 
te maken door verschuiving van het tunneldak pos. 8, 

4 .1. 3 . de luchtafvoer - door het meer of m~nder openen van de inlaat
schuif pos. 13, 

4 . 1.4 . de bodemhelling - c.oor b. v. stenen under te poten te leggen 
of - als U steeds hetzelfde gewas moet schonen en dus geen 
andere regeling meer nodig hebt - de andere poten in te korten. 

4,2. Omdat het weinig zin heeft op i::e sommen wat wij hier voor resultaten 
hadden met grall':~n die tach anders zijn dan de Uwe beperken we ons tot 
de vo l gende indicatie: 

Gewas 

Rogge + veel vuil 

Haver + veel ~;il 

Tarwe 

Timothee(=graszaad) 

Toevoer 

6 

9 

6 

U:i. tlaat 

8 

open; 
scht:;l.f 
e:.: uit 

" 

Toeren/ 
minuut 

circa 80 

70 

80 

40 

Opmerkingen 

stenen onder 
poten zodat 
bodemhelling 
100 steiler is. 

zelfde stenen 
onder de poten 
als bij haver, 

bodemhelling 
25% steiler. 

4.3. U zul t merken dat de "hage~.bui" va,",- goede graankorrels nogal scherp 
begr ensd is. Dat heeft een gebruiker van een wanmolen ertoe gebracht 
een ve r schuifbaar blik op de bodem te leggen (zie schets), Dat blik 
was goed vlak en glad zodat goede graan~orrels en zandkorrels (want 
die komen ook vaak mee) daarover nog gemakkelijker naar beneden gleden 
dan ove r de geboende tunnelbodem . - Vooral de lichte fijne timothee 
(lijkt op het Ethiopische " teff " waarvan men daar brood bakt) wil haast 
n i et glijden. 

4.4. Houdt U aile ijzerwerk wei onder olie of vet, dan heeft Uw wanmolen 
een veel langer leven. Vergeet ook de koppen en moeren van de bouten 
n i et met een dotje met olie in te vett~n en de waaieras van binnen. 
Controleer tege1ijkertijd of er geen bouten, moeren en schroeven 10s
getri ld zijn~ Zo ja, vastzetten. 
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Sehets bij p. 36. (4 . 3.) 

Sehuivend seheidingsblik 
(vereist regelmat i g toerental) 

Seheidingsrand 2 em hoog 
~ .. 

ijzerdraad met platte lussen 
of twee samengeknoopte touwtjes. 

(.~) 
I 

Blik 

B. v. W.P. 
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Ter evaluering van het uitpakken , monteren, gebruiken en nabouwen 
van de wanmolen is het di enstig de volgende vragen te beantwoorden. 
Bij de beantwoording (liefst n i et op dit blad maar op een apart vel), 
behoeft U slechts nummer en letter van de vraag te herhalen). 

I. Moeilijkheden ffi2t betrekking tot de verzending. 

(a) Hoe lang duurde de overtocht vanuit Nederland,gerekend 
van de dag van uitgang ui t de T.H. Eindhoven? 

(b) Werd er meer dan 25% van de bouwpakketkosten aan invoer
rechten betaald? 

2. Moeilijkheden met betrekking tot het uitpakken. 

(a) In hoeverre was de verpakking deugdelijk? 

(b) Heeft U alles op dezelfde wijze bevestigd aangetroffen 
zoals het op de verpakkingstekening (p. 6) staat aangegeven? 
Welke afwijkingen trof U aan? 

3. Moeilijkheden met betrekking tot het monteren. 

(a) Heeft U de montagetekeningen (p. 7 tim 20) gemakkelijk kunnen 
begrijpen? 

(b) Heeft U de "handelingen" begrepen die op een "statische" 
tekening slechts bi j benadering, b.v. via stippellijntjes, 
aangegeven kunnen worden. 

(c) Welke tekeningen waren voor U ' onbegrijpelijk of kunnen vol
gens U duideli jke r? 

(d) Welke algemene moe i lijkheden ondervond U bij de montage? 

(e) Kan de plaatselijke bevoling het bouwpakket in elkaar zetten 
uitsluitend met behulp van de tekeningen? 

4. Moeilijkheden met betrekking to.t het gebruik. 

(a) Werkt de molen van het bouwpakket? 

(b) Werkt de molen zoals die dnor U eventueel ~s gewijzigd? 

(c) Welke moeilijkheden met betrekking tot het mechanisme 
ondervindt U bij het geb~uik? 

(d) Welke moeilijkheden zijn e r met betrekking tot 
- de diverse graansoor t en 
- de kafverwijdering 
- het opvangen van het graan. 

(e) Welke verbeteringen of wi jz igingen zou U aangebracht willen 
hebben? 
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(f) Welke verbeteringen of wijzigingen hebt U zelf al aangebracht? 

(g) We lke moeilijkheden heb t U met be trekking tot het onderhoud? 

(h) Voldoet volgens U de wanm;)len ook aan de sociale behoefte? 

(i) Zij n er moeilijkheden (geweest) met de plaatselijke bevolking 
i nzake montage , installatie of het gebruik? 

5. Moeili jkheden met betrekking tot de ~abouw. 

(a) zij n de fabricagetekeningen (21 elm 31) voor U duidelijk 
genoeg geweest? 

(b) Kan de plaatselijke bevolking de wanmolen fabrieeren uitsluitend 
me t behulp van de tekeningen? 

(c) We l ke moeilijkheden ondervon~ U tijdens het bestuderen van 
de tekeningen? 

(d) Welke moeilijkheden ondervond U tijdens de fabricage? 

(e) Zijn hout en metalen onderdelen in Uw werkregio gemakkelijk 
aan te schaffen? 

(f) Wer kt de molen zoals die door U of anderen werd gefabriceerd? 
(Zie verder oak vraag 4 (e) tim (i». 

6, Andere moeilijkhed:el1 of wensen . 

(a) Welke andere op- of aanmerkingen dan weI vragen hebt U met 
betrekking eot de wanmolen? 

(b) Wa t kost de molen aan materiaal en wat aan arbeidsloon als 
U hem ter plaatse maakt of laat maken:' 

Beantwoord ing van bovengenoemde vragen (liefst niet op dit blad, 
maar op een apart vel) wordt gaarne tegemoet gezien door de 
Sub commissie Microprojecten van het 
Bureau Ontw~kkelingssamenwerking van de 
Technische Hogeschool Eindhoven, 


