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VOOHWOOHD 

De voedselproductie, de voedin~s~ewoonten, de bereidingswijzen en de voorzieningen 

voor het koken lH~ Iwt·(~n tot de een;l<' taken en behoeften van de mens. Bt·andstof is 

sehaan:; <~n moet ook uit. oo~punt. van 111ilicubehoud zo zt tini ~ lll o~el ijk wonlen gebruikt. 

'I'<'V<'ns is hd nodi~ o111 I 'IH>k()ntwikk<'lin~ in ondcr·konH'ns, IH>I':t.aa k van Veld ziekten, 

te voorkomen. 

lid is een voor'lrcll<~lijk initialier van de heer Overhaat·t geweest om een bij de 

<>ttd<•t·<~n onder· ons bekend kooktoestel verder te ontwikkelen en t e vereenvoudigen. 

Hiervoor werd hem een internationale onderscheiding toegekend: het ICSID PHILIPS 

DIPLOMA 197H namens de Unitod Nations Industrial Design Organisation, de 

International Council of Socioties of Industrial Design en de n . v . Philips. 

Door zijn initialief is wereldwijd belangstelling gewekt. lie t beraad over de t oepassings-

mo~elijkhcdcn, van dit en van <ll1(kr·e kooktoestellen, lcttenLI op de voedselgewoonten 

en de voedsclller·<·iding, zal een laak zijn voor vele vrijwillig·ers en ontwikkelings-

werket·s in ontelbare plaatsen op <HlZ<' wet·eld . 

liet welenschappelijk onderzoek wonit nu ook ter hand genomen en het ligt in de 

verwachtin~en dal diL zal leiden tot meer inzicht in de processen die zich bij de 

verbranding van hout en de warmteafgifte aan de pan afspelen. Het zal daarna mogelijk 

zijn om, uitgaande van de eisen die voortkomen uit kookgewoonten en aanwezige 

voedselsoortcn, zt~cr scherp op de gebruikerseisen afgestemde kookinrichtingen te 

ontwerpen. 

Op dit ogenblik is het echter nog lan~ niet zover en dat is de reden dat wij de in deze 

werkmap beschreven kookinrichting kunnen aanbevelen. overal daar waar 

de rookontwikkding van l'en open vtn~.'~crli jk is. 

Eindhoven, l!l7>l-OH-21, ' ~. le/JI 

!'tJr 
i/ dt·. ir. J. W. Polder 

i wnd. voorzitter vakgroep Aangepaste Technologie 

J 

P . Verhaart 
lid contactgroep Koken op Hout -, 
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FAMILY COOKER 

Inleidinp; 

De "Family Cooker", afgekort F C, is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de 
grote brandstofschaarste in vele delen van ontwikkelingslanden. 
Een zeer gunstige factor is de rookvrije werking van de FC in de onderkomens 
van de bevolking, waardoor oogziekten en luchtwegeninfectie s - zeer veel voor
komende euvels bij vrouwen die in rokerige ruimten het voed·sel bereiden- zullen 
verminderen. 

De F C bestaat uit een kleine verbrandingseenheid, los geplaatst pp een trekkast. 
De verbrandingseenheid is opgebouwd uit een binnenmantel, waarin op een rooster 
de verbranding plaats vindt, en een buitenmantel , waarop de pan wordt gezet. 
De verbrandingslucht wordt toegevoerd door verbindingspijpjes tussen de buiten
en binnenmantel. De hete gassen verhitten de pan en worden afgevoerd in de ruimte 
tussen buiten- en binnenmantel nnar de trekkast. De trekkast kan een of meer 
opwarmplantsen l.H~zitttm. De p;nHsen verdwijnen daarna in het rookkanaal. Een 
trekregelaar in he t rookkanaal regelt de intensiteit van de verbranding. 

hete gassen 

zuurstof 

Alle denkbare VASTE brandstoffen zijn bruikbaar, mits zij goed droog zijn : 
zacht en hard hout, takkenhout, boomschors, bamboe, steenkool, houtskool, 
mogelijk ook cocosnootschalen, samengeperste blokjes zaagsel, pindadoppen, 
harde grassen, enz. Om veiligheidsredenen geen vloeibare brandstoffen 
gebruiken. 

In deze instructie map, bedoeld om aanwijzingen te geven voor de vervaardiging, 
wordt niet diep ingegaan op de eigenschappen in het gebruik van de F C. Inmiddels 
is gebleken dat grote belangstelling Is gewekt voor het probleem van voedsel
bereidinp; door koken on dat bij een aantal instituten het onderzoek ernaar op 
gang komt. Vcrwacht map; worden dat naast het hie r beschreven type F C 
verschillende uitvoeringen van kleine kooktoestellen zullen worden ontworpen, 
elk geschikt voor gebruik onder bepaalde specifieke omstandigheden. 

Dank aan de vakgroep Aangepaste Technologie in de afdeling der Bedrijfskunde 
aan de Technische Hogeschool Eindhoven, die mij de ge legenheid bood om dit 
project te verwezenlijken. 



Verbrnndingseenheid 

Hoosler mol 
aangek lonken 
J' r)fJf-lf I'I'Hf.I ~ IIIWn 

Binnenmanlel 

Verbi ndingspijpjes 

Bod(~lll voo ,. 

bi n•wnnwnle I 

Buitenmanlel 

Handgreep 
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plaatstaal van tenminste 
:3 mm dik, 
sl.<~ll nnn van 1 m m di I< kc 
:;taar or draadnag-elö 

plaatstaal van tenminste 
2 mm dik, of buis van 
ongeveer 4 mm dik 

stalen buis met buiten
middellijn van ongeveer 
25mm, 
wanddikte ongeveer 2 mm 

plaatsta a I van lenm i nste 
I mm dik 

plaatstaal van tenminste 
1 mm dik 

staalstrip of staalplaat 
van ongeveer 2 mm dik 

Geen aluminium of zink 
gebruiken ! 



Buitenmantel 
Plaatstaal, tenminste 1 mm dik, 
645 mm lang- en 175 mm breed. 
Hondwalsen or l'Otllll>uig-en nwt bclllllp 
van bijvoorbeeld een houten stammetje. 
De uiteinden van de plaat 15 mm laten 
overlappen voor de klinknaad (tijdelijk 
een ij:wrdraadjc et·om voot·kornt tt~ntg
vcre n). Op 7 mm arstand van het plaat
<'inde l't'n lijn :tiÜ•kt'IH'II W:t:11 · Vit ' !' ol' 

-!i-

vijl' g:t:tljt•:-; wonlt•n g;dJOonl vont' dt• 
ij/,t'l'l'll ol' kopt'l'l'll klinkll:tg"l'l:; van :1 llllll. 
l•:r is nu t~en bus ontstaan zonLier bodem 
met een middellijn van 200 m m. 
Vorm deze bus zo g-oed mogelijk rond, het 
ve rgemakkelijkt het verdere werk. 

Binnenmantel 
Een stalen buis met een wanddikte van 
ongeveer 4 mm en een middellijn van 
ongeveer 130 mm afzagen op een lengte 
van 110 mm. 
Indien geen _buis beschikbaar is, dan een strook 
plaatijzer nèmen, tenminste 2 mm dik, 425 mm 
lang en 140 mm breed. Hiervan een ronde bus 
maken zoals omschreven bij de buitenmantel 
( overlapnaad 15 m m, tenminste vijf klinknagels). 

I\ ft e k c n c n van b e i d t~ m a n t c I s 
Om de plaats van dt~ verbindingspijpjes af te 
tekenen worJen op een vel papier twee onder
ling loodrechte lijnen getekend, met cirkels 
die de middellijn van de buitenmantel, resp. 
binnenmantel hebben. 
Plaats de buitenmantel op het papier, geef 
één van de lijnen een merkteken. Daar waar 
de gemerkte lijn onder de mantel verdwijnt 
wordt de mantel gemerkt. Hierdoor kan de 
mantel steeds dezelfde plaatsing krijgen. 

Met behulp van een blokhaak of een rechthoekig 
plaatje krassen wij vier loodlijnen op de mantel, 
elk 65 mm lang, corresponderend met de lijnen 
op het papier. Vcrvolgens wordt op 50 mm van de 
onderzijde af op die vier lijnen een center geslagen . 

liet bovenstaande wordt Iw rhaald voor tk 
binncnmantel, waarbij de centers worden 
geslagen op 27 mm van de onderzijde af. 

/ 

: 1 

-·I L__---

buitenmantel 

I 0 
I 

I 
I 
I :. 

blok ilaak 

/ 

. , , 

/ 

,/ 
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Luchtverbindingspijpjcs 
De;r,e dienen voor een hechte verbinding van beide mantels en voor het toelaten 
van verbrandingslucht in de binnenmanteL 
Zaag vier pijpjes af met een lengte van 45 mm en een middellijn van ongeveer 
25 mm. De wanddikte is bij voorkeur 2 mm. Vijl de uiteinden haaks en braam 
ze af. 

Op de ingeslagen centers van beide mantels worden met een kraspasser 
cirkeltjes gekrast die even groot ;r,ijn als de buitenmiddellijn van de verbindings
pijpjes. Boor of hak een gat binnen de ingekraste cirkel en vijl daarna met een 
halfronde vijl het gat uit tot aan de cirkel. De verbindingspijpjes moeten 
zwaar passend in de binnenmantel en iets minder zwaar in de buiten
mante 1 gaan. 

Plaats nu beide mantels in elkaar met de eerder aangebrachte merktekens op 
elkaar eorrcsponderend. Breng de verbindingspijpjes door de buitenmantel in 
de binnenmantel en sla r.e vast in de binnenmanteL 

pijpje wordt op draagas 
in binnenmantel !.(eslagen 

do·aagas of Z\1' :1 l ' C JJijp 

binnenmantel 

builenmanlel 

drevel of beitel 

de rand van het 

pijpJe stuiken 

harde onder!.(rond 

Wanneer de verbindingspijpjes recht zijn ingeslagen en ongeveer 1 mm door de 
binnenmantel steken, moeten ze daar ter plaatse gezekerd worden. Laat daartoe 
het te zekeren pijpje rusten op een harde ondergrond. Met een lange drevel 
(doorslag of beitel) welke door het tegenover liggende pijpje wordt gestoken, 
stuiken we het dragende pijpje tot het voldoende vast in de binnenmantel is 
verankerd. Door het zekeren van vier pijpjes is de verbinding van de beide 
mantels tot stand gekomen. 

Als het vorenstaande juist is uitgevoerd, zal aan de bovenzijde de binnenmantel 
ongeveer 12 mm lager liggen dan de buitenmanteL Dit is een belangrijke 
voorwaarde. 



Bodem voor de binnenmantel 
Een stukje plaatstaal, l mm dik, 
wordt onder tegen de binnenmantel 
gehouden, en aan de binnenkant 
afgekrast. Na uitknippen en pasvijll·n 
moet deze bodem strak passend, 
onder de vcrbindingspijpjes, aan de 
rand van de binnenmantel worden 
ingebracht. Ilierna de onderrand van 
de binnenmantel :wkcren met een 
drevel of een centerpunt, zodat het 
bodemplaatje er niet meer uit kan. 

Hooster 
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Het rooster wordt gemaakt van dikker materiaal, 
tenminste 3 mm dik staalplaat. Het wordt rond 
gezaagd en gevijld zodat het met enige ruimte 
in de binnenmantel past en gemakkelijk uitneem
baar is. 
Er dienen voldoende gaten in het rooster te 
worden geboord, ter bevordering van de lucht
doorlaat, minstens H á 10 mm boren. 
Het rooster komt op vier steunen te staan die 
gemaakt kunnen worden van bijvoorbeeld 4 mm 
dikke draadnagels. De draadnagels worden iets 
konisch gevijld, zodat ze zwaar klemmend in 
gaatjes van het rooster passen. Aan de boven-
:.';ijde worden ze vastgeklonken. 

l>odem pl:lntjc 

g·l·sLu ik t e onder l':uul 

,/\~;~J;;";~-~J-1~-a n t e l 
/ 

aan~ek 1!1nkcn 
r oost<•t·steuncn 

De roostersteunen staan op de bodem van de binnenmantel en zijn zo lang dat 
het rooster juist boven de luchtverbindingspijpjes staat. 

Handgreep 
Dit kan een eenvoudig aangeklonken oor zijn van een staalstrip, bijvoorbeeld 
2 mm dik, 250 mm lang en 15 mm breed. De handdoorlaat is 120 mm, de 
hoogte 40 mm en de verbindingslippen 25 mm. Het is aan te bevelen om deze 
handgreep op de klinknaad van de buitenmantel te bevestigen, daar is de 
mantel dubbeldik. 
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Trekkast 
De FC werkt dank zij schoorsteentrek, dat is de trek in een pijp of rookkanaal 
welke meeslal boven de nok van het dak uitsteekt. De vcrbinding tussen de 
sehoon;tccn en de loHse ver·brandingsccnheid wordt gcvor·md door een trekkast. 
De trekkast kan versehï llcnde vornwn hebben. De trekkastdoorsnede moet 
ongeveer even groot /'.ijn als de doorsnede van het rookkanaal. llier geven wij 
een voorbeeld van een trekkast met een opwarmplaats. 

Twee stroken plaatstaal van tenminste 1 mm dik, 630 mm lang en 330 mm breed 
zijn nodig voor de bovenzijde en de onderzijde. Op de bovenzijde worden drie 
cirkels afgetekend, achtereenvolgens bestemd voor de opening waarop de 
verbranding-secnhcid komt te staàn, de opwarmplaats en de opening naar de 
schoorsteen. Zie schets. Langs de binnenzijde van de cirkels het materiaal 
uitboren of uithakken en met een halfronde vijl de randen bijwerken. Liever niet 
knippen vanwege de vcrvorming van het materiaal. 
Aan de lange zijden een strook van 40 mm haaks omzetten met een houten hamer. 

De onden.ijde van de trekkast op dezelfde wijze haaks omzetten, waarbij de 
bovenzijde nauw over de onderzijde sluit. Op 20 mm van de einden worden 
gaatjes geboord voor de boutjes of plaatschroeven die bovenzijde en onderzijde 
onderling verbinden. 

De korte zijden van de trekkast worden gesloten met dekseltjes uit plaatstaal 
van 1 mm dik, waarvan de lengte en de breedte elk 20 mm groter is dan de 
inwendige lengte en breedte van de trekkast. De hoeken worden uitgeknipt, 
waarna vier zijden worden omgezet. Het resultaat is een tweetal deksels die 
met de open zijde naar buiten strak passen in de trekkast. Juist zo strak dat 
ze niet behoeven te worden gezekerd, maar wel uitneembaar blijven voor 
een latere schoonmaakbeurt van de trekkast. 

Aansluitpijp 
Een strook plaatstaal van 1 mm dik, 170 mm lang en 360 mm breed wordt 
rondgebogen tot een pijp van 170 mm lang en een middellijn van 110 mm. 
De overlapnaad wordt met vijf klinknageltjes geklonken. Let er wel op dat 
zeker 15 mm van de einden vrij blijft van de klinknageltjes. 

Kras een lijn rondom de buitenzijde van de pijp, op ongeveer 12 mm van een 
van de einden. Vervolgens op afstanden van 10 mm rondom de pijp in de 
lengterichting inknippen, tot precies op de ingekraste lijn. De daardoor gevormde 
lippen haaks ombuigen op die lijn. In de lippenrand acht gaatjes boren op gelijke 
afstanden van elkaar. Echter nog wachten met de bevestiging van de aansluitpijp 
op de trekkast. Eerst moet de trekregelaar worden gereedgemaakt. 
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Trekregelaar 
Dit is een simpele klep in de aansluitpijp, met buiten de pijp een oog voor 
handbediening. De klep is van plaatstaal van ongeveer 1 mm dik, met een 
middellijn die ongeveer 2 mm kleiner is dan de binnenmiddellijn van de pijp. 
De sleul<~l wordt gemaakt van een staaf, bijvoorbeeld betonijzer dik tl mm, 
2fi0 mn1 lang. IJientan buigen wij een oog, middellijn 2G mrn. Zonodig verhitten. 
Het rechte deel van de sleutel wordt in het midden van de doorsnede over de lengte 
ingezaagd. De zaagsnede moet in hetzelfde vlak liggen als het aangebogen oog, 
zodat later aan de stand van het oog is te zien hoe de in de zaagsnede opgenomen 
klep binnen de pijp staat. 

In de aansluitpijp komen twee 
gaten waarin de sleutel zal draaien. 
Eerst tekenen wij een lijn rondom 
de pijp op 85 mm van de onderkant. 
Op deze lijn worden twee punten 
aangetekend die precies tegenover 
elkaar moeten komen te liggen. 
Leg daartoe eerst een strookje 
papier rond de pijp waarvan de 
einden precies tegen elkaar liggen. 
Vouw het strookje dubbel, ;~,odat 

het de lengte krijgt van de halve 
pijpomtrek, leg het weer tegen de 
pijp en teken aan beide einden een 
lijntje haaks op de rondlopende 
lijn, ruim verwijderd van de 
klinknaad. Op de snijpunten 
worden centers geslagen. Op 
beide centers worden gaten 
geboord, zo groot dat de sleutel 
er strak draaiend in kan. 

Wanneer de sleutel door beide 
gaten steekt, brengen wij de klep 
in de zaagsnede van de sleutel. 
In een stand waarin de klep zo 

I ... -:-0.. 
"'v·-1~ "' ... I 
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klepplaatje met twee p;aatjes ;f 3 

ingekraste lijnen 

rondom ingekraste lijn met 
twee ·sleute lg-aten ;f 8 

goed mogelijk de aansluitpijp afsluit, moeten wij klep en sleutel nauwkeurig 
aftekenen-. Kras een lijn op de klep aan beide zijden van de sleutel, en merk 
klep en sleutel met een extra punt, om na het uit elkaar nemen dezelfde stand 
weer t e kunnen terugvinden. Teken ook twee lijntjes aan op de sleutel op 
20 mm afstand van de binnenzijde van de aansluitpijp. 
Breng buiten de pijp de klep in de sleutel in dezelfde stand, boor twee gaatjes 
door sleutel en klep op de aangetekende plaats bestemd voor boutjes (M 3) of 
klinknagels. Plaats tenslotte de sleutel en klep in de aansluitpijp en verbind 
ze met de boutjes of klinknagels. 
Plaats de aansluitpijp op de trekkast, met de sleutel haaks op de lengterichting 
van de trekkast. Teken de gaatjes af irt de lippen van de pijp, boor de gaatjes in 
de trekkast door. Bevestig de aansluitpijp op de trekkast met klinknagels of 
plaatschroeven. 
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Hookkanaal 

Het rookkanaal of de schoorsteenpijpen kunnen het beste worden aangebracht 
recht boven de trekkast, doorlopend tot boven de nok van het dak. De FC kan 
ook op een bestaand rookkanaal worden aangesloten, eventueel met pijpbochten 
(ellebog-en). Veel variatics zijn mogelijk, mits een goede schoorsteentrek 
wordt verkregen. 
Volg-ens de eerder beschreven pijpvervaardiging kunnen pijpen worden gemaakt 
uit bijvoorbeeld 0,7 mm dikke staalplaat (oud olievat) met lengten van ongeveer 
1 m, een weinig in elkaar schuivend en klemmend. 

Schoorsteenkapje 

Een schoorsteenkapje op de top van het rookkanaal, boven het dak, voorkomt 
dat valwinden in de pijp slaan en dient tevens als regenkap. Zie afbeelding. 

i: ! 
j I' i• 
! 
l ! ' 

I ! 
I 
I 

buitenmantel 

trekkast 

doorsnede verbrandingseenhcid met bolle potbodem 

Afwisselend gebruik van potten met bolle en vlakke bodem 

Dreigt de bolle potbodem door te diep inzakken de verbrandingsruimte aan de 
bovenzijde af te sluiten, maak dan van ongeveer 2 mm dik plaatstaal een platte 
ring die op de buitenmantel rust. De binnenmiddellijn van de ring wordt zo 
pasgemaakt dat tussen bolle potbodem en de bovenzijde van de verbrandings
ruimte 10 tot 15 mm vrij blijft. 
Als een vlakke panbodem op de buitenmantel kan rusten, wordt de ring niet 
gebruikt. 
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Gebruiksaanwijzing voor de F C 

Het verdient aanbeveling om de koude F C eerst wat voor te verwarmen. 
hiertoe verbrandt men wat papier of brandbaar afval in de ronde opening 
van de trekkast, daar waar de verbrandingseenheid op komt te staan. 
Opwarmplaats afgedekt en trekregelaar geheel open. 
Plaats de verbrandingscenhcid op de trekkast en maak een beginvuur van 
droog papier en houtsnippers. Zodra dit brandt, een pan of ketel met b.v. 
water op de verbrandingscenheid zetten. Het vuur aanhouden met gehakte 
of gezaagde stukjes droog hout of andere vaste brandstof. 
De rook en hete vcrb1;andingsgassen ontwijken over de bovenrand van de 
binnenmantel, gaat tussen beide mantels door naar de trekkast en verdwijnt 
via de opwarmplaats en het rookkanaal naar buiten. 
De uitstralende warmte in de binnenmantel en de ontwijkende hete gassen 
tussen beide mantels, verhitten de panbodem over de gehele doorsnede van 
de buitenmanteL 
Door enige ervaring met het koken op de F C zal men spoedig aanvoelen 
hoe doelmatig en ook r.uinig gekookt kan worden door een juiste stand van 
de trekregelaar. 

Gebruik ge e n vloeibare brandstof, dat is te gevaarlijk. 

Zowel de verbrandingseenheid als de opwarmplaats moeten steeds afgedekt zijn. 

Gebruik een ring bij kleine pannen of potten en bij een bolle bodem van de pot. 

Hcgcl de felheid van de verbranding met de trekregelaar. 

De F C kan zowel op de grond als op elke gewenste hoogte gebruikt worden. 
Omdat de trekkast nogal heet kan worden1 is het raadzaam de F C op een on
derlaag van platte stenen of een zandbodem te plaatsen. 

Het rookkanaal moet voldoende hoog zijn, ook bij een opstelling buitenshuis. 

Indien men beschikt over kachelzwart, potloodpoeder of grafiet, behandel dan 
daarmede de buitenzijde van de F C. Het bevordert de roestwering en geeft 
het geheel een verzorgd aanzien. 

Tijdens de beschrijving ter vervaardiging van de FC is gedurig rekening ge
houden met de naar verwachting voorhanden zijnde materialen, ter plaatse 
of naaste omgeving. 
Om die reden is er extra aandacht besteed aan de toepassing van alterna
tieven. 
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Enige testresultaten 

Experiment F. Water tot kookpunt brengen. 

Trekkastmodel C--- ---- --------- --tweegaats 
Vcrbranding-seenheid---------------200 mm diamete r 
Aluminium pan-- - - ----- - ----- - - --- inhoud 3 liter 
Volume water--------------------- 1 liter 
Brandstof-------------------------takkenhout (.iepen) 

Activteit Tijd in minuten 

Vuur aanmaken (papier en houtsnippers) 
Toevoegen van takkenhout (130 gram) 
Water op kookpunt 
Water blijft koken tot 
Hout totaal verbrand, nagenoeg geen resten 

Experiment E. 

Trekkast model C -----------------tweegaats 
Verbrandingseenheid---------------200 mm diameter 
Aluminium pan---------------------inhoud 7 liter 
Volume water----------------------6 liter 
Brandstof ---- - -------------------hardhout en houtskool 

0 

1 
7 

16 
19 

Activiteit Tijd in minuten 

Vuur aanmaken (papier en houtsnippers) 
Toevoegen van hardhout 100 gram 
Toevoegen van houts kool 150 gram 
Wate r op kookpunt 
Water blijft koken tot 
Totale verbranding nagenoeg geen asresten 

Experiment G. Koken van rijst 

Trekkast mode l C ---------------- tweegaats 
Ve rbrandingseenheid --------- ------ 200 mm diameter 
Aluminium pan-- ------------------ inhoud 3 liter 
Niet bewerkte rijst---------------- natuurrijst 200 gram 
Volume water--------------------- 6 deciliter (0. 6 liter) 
Brandstof-------------------------hardhout en houtskool 

0 

1 

9 

18 
24 

30 

Activiteit Tijd in minuten 

Vuur aanmaken (papier en houtsnippers) 
Toevoegen van hardhout 150 gram 
Water op kookpunt 
Toevoegen van houtskool 50 gram 
Rij st gaar gekookt 

0 

1 
4.30 

12.30 
23 

Bij de proeven waren verbrandingseenheid e n trekkast op gebruiksteroperatuur. 

Het bleek nuttig tijdens de verbranding de trekregelaar zo te regelen dat de 
verbranding niet te snel plaats vond. 

Bij de verbranding van houtskool was de trekregelaar bijna gesloten. 
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Richtlijnen voor alternatieven 

Buiten en binnenmantel kunnen, indien niet het juiste materiaal voorhanden is, 
ook ve:rvaardigd worden van dunner plaatijzer, b.v. oliedrums, auto-carros
serieplaat, canisters, petroleumblikken en dergelijke. Plaatijzer van een sloop
vrachtwagen is over het algemeen dikker, dus gunstiger. 

Voorbeeld: 
Bij gebruik van voldoende dik materiaal, bestaat de buiten en binnenmantel uit 
één winding. Bij gebruik van dunner plaatijzer dient men meerdere windingen 
toe te passen waardoor dan toch een stevig geheel verkregen kan worden. 
Ook is het mogelijk een binnenmantel uit te zagen van een sloopauto-achter
brug (cardanhuis). De diameter van die achterbrug moet wel enigszins in over
eenstemming zijn met de gewenste maten. 

Trekkast 
Speciaal de bovenzijde van de trekkast moet van voldoende dik materiaal zijn, 
minstens 1 mm dik. Te dunne plaat :;r.al eerder vervormen en niet vlak blijven 
zodat de verbrandingseenheid, potten en pannen, aan de onderzijde niet voldoen
de afsluiten op de trekkast. Heeft men toch slechts dunne plaat ter beschikking, 
maak dan de bovenzijde van twee of drie-dubbele plaat, uiteraard voorzien van 
de aangegeven ronde uitsparingen. Klink deze platen met kleine nageltjes aan
een :;r.odat de bovenplaat van de trekkast toch een stevig geheel wordt. 
liet kan voorkomen dat in een bepaald gebied niet voldoende of te weinig plaat
ijzer beschikbaar is. In zo'n geval behoort het tot de mogelijkheden, de trek
kast van klei te vervaardigen. In India is dit een veel gebruikte oplossing. 

Schoorsteenpijpen 
Een alternatief voor schoorsteenpijpen werd reeds in deze instructiemap aange
geven. Een reeds bestaand rookkanaal binnenshuis is zeker te benutten. Een op
bouw van stenen en klei of cement behoort eveneens tot de mogelijkheden. 
Een opbouw van uit klei gevormde schoorsteenpijpen, wordt in diverse landen 
reeds lang toegepast. 

Rooster 
Aan een sloop-vrachtwagen is zeker een geschikt stuk metaal te vinden waar
van een rooster gemaakt kan worden. In het geval dat er niet voldoende dik ma
teriaal verkrijgbaar is, kunnen b.v. drie of vier plaatjes van 1 mm dik, op el
kaar doorgeboord worden en daarna met ijzeren of koperen nagels aaneengeklon
ken. Ieder dikker uitsmeedbaar materiaal is eveneens geschikt. Indien na het 
smeden, boren van de gewenste gaten niet mogelijk is, kan men het plaatje in 
het vuur verhitten en met een grove drevel de gaten in het gloeiende materiaal 
door slaan. Daarna kunnen zo nodig een deel van die gaten met elkaar worden 
verbonden. Door het uitzagen of hakken van het tussenlig~ende materiaal, zul
len gleuven ontstaan die de werking van het rooster bevorderen met betrekking 
tot de zuurstof toevoer. 
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Lucht- verbindingspijpjes 
Streef er n~ar stevige pijpjes te gcbr·uiken, zoals reeds is omschreven. 
Het dikke gedeelte van een oude fiets-voorvork en een wat zwaarder fietsstuur 
zijn zeker goede vervangingsmogelijkheden alsmede het frame van een oude 
kinderfiets kan bijdragen tot het leveren van pijpmateriaaL 
Gebruik niet al te dunwandige pijpjes; bij het vastslaan in de binnenmantel zul
len die te gemakkelijk kunnen vervormen. 

Gebruik van ringen op de verbrandingseenheid 
Indien men gebruik wil maken van kleine potten en pannen met een kleinere di
ameter dan de buitenmantel, dienen passende ringen gebruikt te worden. Deze 
zijn te vervaardigen van 1 á 2 mm dik plaatijzer, zo mogelijk met een aange
klonken handgreep. Let echter wel op de binnendiameter van de ring welke een 
zo groot mogelijk oppervlak van de pan of potbodem moet vrij laten. 

Oplegplaten 
Voor het tijdelijk afdekken van de verbrandingseenheid en de opwarmplaats 
zijn oplegplaten aan te bevelen, zo mogelijk met een aangeklonken handgreep. 
De afdekplaten zijn niet nodig als men er een gewoonte van maakt steeds een 
pan met b.v. water ter afdekking bij de hand te hebben. 

Klinknagels 
Wanneer geen geschikte klinknageltjes beschikbaar zijn, kunnen die ook zelf ge
maakt worden. Ijzerdraad of spijkers van de benodigde dikte kan men eerst in 
het vuur uitgloeien en daarna roodheet in warme as of in warm zand laten af
koelen. liet metaal is nu :~.achter geworden en aan de op lengte afgezaagde (ge
knipte) stukjes draad, kan men nu een kopje stuiken. Een zwaarder metalen 
plaatje met daarin een gaatje gelijk aan de nageldikte, kan daarbij nuttig zijn. 
Ook in een bankschroef is het stuiken van een klinknagelkop goed te doen. 

Kraspasser 
Voor de in te krassen cirkeltjes op buiten en binnenmantel alsmede de grotere 
cirkels op de trekkast, zijn ter vervanging van een kraspasser, simpele hulp
stukken te maken. 
Voor de kleine cirkels op de mantels buigen we, van b.v. een lange spijker, 
het model van een kram. Beide uiteinden van de spijker zijn reeds geleidelijk 
rond gevijld tot een scherpe punt, overeenkomstig de punt van een potlood. 
Door het samenknijpen of uitbuigen van de kraspen kan men de gewenste dia
meter voor de inkrasmaat verkrijgen. 

~-~~------------------------------------~'~ 

Rond gebogen llinge spijker 
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Voor de grotere cirkels op de trekkast volgen we oen andere methode. 
Hiervoor is nodig- oen blokje hard hout , ong-eveer 15 mm vierkant en 120 mm lang. 
Van twee spijkers.:!:_ !J mm dik en ong-eveer 4G mm lang maakt men twee kraspen
nen mot scherp g-evijlde punten. Boor nu een gaatje in het houten blokje op een af
stand van 15 mm van het einde. Vanuit het hard van dit gat, nog drie gaatjes bo
ren op afstanden van respectievelijk 55 mm, 65 mm en 90 mm. 
De beide krasponnon moeten zwaar passend in deze gaatjes ingebracht kunnen wor
don. Eén kraspon brengt men nu in het eerst geboorde gaatje en dient om op de 
respectievelijke m ieldelpunten (centers) van de in te krassen cirkels geplaatst te 
worden. Met de andere kraspen kan men- door hem van gat tot gat te verplaatsen
de gewenste cirkels inkrassen. 

Centerpen 

Hard houten blokje 

Kraspen 

Variatie in bouwstijl 
Uitgaande van het meest eenvoudige type FC, zijn er vele variaties mogelijk. 
Meerdere verbrandingseenheden zijn op een grotere trekkast te plaatsen. 
Een langere trekkast geeft de mogelijkheid voor meerdere opwarmplaatsen. 
Bij gebruik van ketels en potten van grote afmetingen dient de verbrandings
eenheid daarop aangepast te worden. 
Naar verhouding dienen dan de diameters van binnen en buitenmantel van gro
tere afmetingen te zijn en zal ook de trekkast een aanpassing vereisen. 
Door al deze wijzigingen zal het brandstofverbruik - zij het in beperkte mate -
verhoudingsgewijs toenemen. 

Gebruik GEEN aluminium of zink voor de vervaardiging van de FC. 
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Enquctc over deze instructiemap 

Omdat wal men noemt- Uw ervaring-en in het veld - vaak gegevens opleveren 
die in Nederland niet bcschil,baae zijn, is hol van onschatbaar belang dat U 
die ervaring met ons deelt, zodat wij die weer aan anderen kunnen doorgeven. 
Daarom verzoeken wij U dringend om onderstaande vragen te willen beant
woorden en aan ons toe te zenden. 
Schrijf Uw antwoorden op een apart vel en vermeldt mede het nummer van de 
betreffende vraag. Zet bovenaan FAMILY COOKER. 

Ou i delijkheid 
1. Was de tekst duidelijk ? 
2. a. Indien nee, waar niet ? 

b. Waarom niet ? 
3. a Waren de tekeningen duidelijk ? 

b. Indien nee, welke niet ? 

c. Waarom niet ? 
d. Waren er voldoende tekeningen ? 

4. Hebt U zelf suggesties voor een eventueel andere presentatie van de ge
gevens ? 

. Technische inhoud 
5. a. Was U in staat, aan de hand van deze instructiemap, de constructie van 

een FC zonder al te veel problemen te maken ? 

b. Indien nee, waar liep het mis ? 

c. Kunt U aangeven waarom ? 
d. Vond U een andere oplossing ? 
e. Waren de genoemde materialen in Uw omgeving beschikbaar ? 
f. Gebruikte U materialen welke niet aangegeven zijn in deze instructiemap ? . 

G. Hebt U eventueel andere opmerkingen ? 

Adres van de schrijver: J. C. Overhaart 
vakgroep Aangepaste Technologie 
afdeling der Bedrijfskunde 
Technische Hogeschool Eindhoven 
postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
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De stichting TOOL is een samenwerkings
orgaan van negen groepen in de vorm van 
een sliehting die zich tol doel stelt een 
brug le zijn tussen de wetenschappelijke 
kennis in ontwikkelde landen en de prae
tische problemen in ontwikkelingslanden. 

De negen samenwerkende groepen zijn: 

1. Agromisa, 
postbus 41, 
Wageningen. 

2. Aktiveringsgroep Ontwikkelings
samenwerking IITS Zwolle {AGOZ) 
Assendorperdijk 1, 
Zwolle. 

3. Aangepaste Technologie Groep 
TH Delft. 

Bureau Buitenland 
Mijnbouwplein 11, 
Delft. 

1. Bureau Ontwikkelingssamen
werking der TH te Eindhove n. 
Subcommissie Microprojecten 

Postbus 513, 
Eindhoven. 

5. Medische Werkgroep Ontwikke-
lingssamenwerking, 

Medische Fakulteitsver
eniging, 
Geert Grotèplein N. 21, 
Nijmegen. 

G. Soil Science Department Deventer 
Rijks Hogere Land-
bouw School, 
Brinkgreverweg 69, 
Deventer. 

7. Technische Werkgroep voor Ont
wikkelingssamenwerking, 

Laan 1911 no. 35, 
Amersfoort. 

8. Tropische Kring der Diergenees
kundige Studentenkring, 

Biltstraat 172, 
Utrecht. 

9. Werkgroep Ontwikkelingstechnieken, 
Vrijhof 152, 
TH Twente, 
Postbus 217, 
Enschede. 


