HET SLIJPEN V A N STENEN
door
J. M . A . W I N D E N C. O V A A
De Redactie ontving van de H H . Wind-Leeuwarden en Ovaa-Sneek
verschillende op- en aanmerkingen betreffende het artikel van de heer
Enkelaar-Hilversum over het slijpen van stenen, waarin de laatste corrigerend optreedt tegenover het eerst geplaatste artikel van Wind.
De Redactie meent goed te doen, de uitvoerige bezwaren ietwat verkort en afgeslepen weer te geven.
Beide slijpers kunnen hun stellingen blijven innemen: Wind is procarborundumblokken, Enkelaar is pro-poeder-op-glasplaten, beiden
bereiken daarmede goede resultaten. Als Wind inviteert om een harde
en taaie gabbro van ong. 15 cm met poeder op glas te slijpen, weten we
vooruit, dat de harde korrels van de nrs. 60 en 80 tal van krassen in het
glas zullen maken, dit spoedig ook zullen uithollen.
Ook kunnen we ons wel voorstellen, dat kleine steentjes op blokken
moeilijk slijpen, allicht nu en dan over de kop slaan, kuilen in het blok
kunnen veroorzaken, tenzij men telkens op een andere plek slijpt.
Beginners bederven de blokken niet, als ze maar telkens controleren
met een ijzeren liniaal of stalen winkelhaak of er ook kuilen ontstaan.
Wind slijpt ook grote stenen, Enkelaar slijpt blijkbaar kleine en maakt
slijpplaatjes. Slijpen met poeder zal wellicht op vlakke harde gietijzeren
platen best gaan, b.v. op een blad van een oude Tod-kachel, hoewel met
fijne poeders naslijpen op glas betere resultaten zal geven, mits men af
en toe van slijpvlak verwisselt.
Wind heeft ondervinding, dat tot het fijnslijpen met de aangewezen
fijnkorrelige carborundumblokken zeer goede resultaten zijn te bereiken ;
wat natuurlijk ook gaat met fijn handelsslijppoeder, zowel carborundum
als amaril.
De hoogglans dient echt te zijn en door polijsten te worden verkregen,
(waarvoor tinas, polijstrood, enz. kunnen dienen), welke een onverwoestbare glans verlenen. Poetsen met was of zacht papier versterkt slechts
tijdelijk een weinig de hoogglans.
Beginners vooral raden we geen lectuur onder 't slijpen of een motortje
aan; zij bereiken liever resultaten met slijpen op een goed nat gehouden
cementen trottoirtegel, gevolgd door een der beide polijstmethoden. Vraag
Bos-Noordbergum maar eens, waar Schr. het jaren geleden zag met goed
resultaat.
Met dank voor de opmerkingen aan de H H . Ovaa en Wind, eindigen we
thans de gedachtenwisseling.
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