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Fitness cardio reparaties
In werd geappt door JMS te Eemnes die nogal wat fitness apparaten heeft staan : ik heb wat technische problemen,
heb je tijd ?
Dus even langs gefietst ( ik heb al weken geen auto gereden , zal straks opnieuw lessen moeten nemen ) en even de
schade aan de sport apparaten op te nemen. Het 1e was het open maken van een beeldscherm van een hardloop
band om zo door te geven wat het typenummer van het product was. Na 4 schroeven los draaien was het verder
even “ met gevoel” de plastic bak omhoog duwen en daar ging de kap. Tja de 1 weet hoe je iemand met een vaste
spier moet kraken , de ander weet hoe je alles wat niet mens is open moet
maken. Zo heeft ieder zijn specialiteiten. Met het typenummer kan de loopband
leverancier zien welke printplaat hij moet meenemen voor de reparatie. Tja
hebben veel thuis maar dat soort electronica heb ik niet liggen in mijn garages.
Dan was er een ander type loop apparaat waar een stang wat zielig geknakt
aanhing. Een soort gebroken arm. Het was meteen duidelijk toen de plastic kap
eraf was gehaald : gescheurde las ! De fitness apparaten hebben aardig wat te
lijden , mensen van 50 kg maar ook personen van 130 staan er flink aan te
sjorren en dan na 10 jaar intensief gebruik krijg je dat zwakke plekken in staal of
las het begeven. Dit keer was de las gescheurd op het stuk dat aan de dikke
buis zat. De las is waarschijnlijk niet goed gevloeid omdat het verschil van
materiaal dikte te groot is en dan smelt het dikke materiaal niet genoeg om een
goede las te krijgen. Dus arm eraf gehaald en thuis even met CO2 lasapparaat
opnieuw gelast en meteen maar een las aan de andere binnen kant van de arm
gelegd. Volgende dag de arm weer op het apparaat geschroefd en er kon weer
ge-rost worden op de trainer.

Daarna van 2 roeiapparaten de kettingen nog even ingevet want die ene ketting
ratelde wat aan het eind, maar het kan zijn dat de ketting wat versleten is dan
krijg je ook dat het gedeelte aan het eind van de ketting gaat “ haken “ op het
aandrijf tandwiel. Maar met wat vet springt de ketting wat minder.

Buizen Radio’s
Uit de opa erfenis ( zie vorige blog) waren twee jaren 50 buizen radio’s gekomen. Ik had ze eerst op marktplaats
gezet om er vanaf te zijn maar de geboden bedragen waren te laag om deze uitdagingen van de hand te doen.
Dus het kriebelde toch om eens te zien wat ze deden en wat er mis
was. De ene radio was van 1953 en had een kast vol met stickers en
plakband en mistte het Philips logo plaatje , een knopje voor antenne
keuze ( kennen we nu niet meer) en ten slotte de hardboard
achterkant. Eerst de kast maar eens schoon gemaakt die van bakeliet
was met een houtnerf print. Dat zag er al een stuk beter uit. Daarna
met perslucht en kwastje de 1 cm stof maar eens van het chassis en de
buizen af geblazen Het bleek verder dat de radio waterschade had: het
luidpreker doek vertoonde wel een heel donkere plek en ook liep er
een sliert opgedroogd water achter de glazen zender schaal.

Volgende stap is dan het “uitkasten” van de radio zoals dat heet. Vroeger maakte men een metalen frame met alle
electronica er op en in en dan werd er in de timmerwerkplaats ( bij de NSF in Hilversum was deze werkplaats enorm)
een mooie houten kast gemaakt. Het frame ging dan in de kast en werd vastgeschroefd, de luidspreker werd
aangesloten, de knoppen gingen aan de voorkant op de radio en de achter plaat werd vast gezet en voila de radio
was klaar na weken solderen en schuren/zagen en lakken . Een prachtig meubel stuk voor in de nette huiskamer !
Dus op mijn hobby zolder de boel weer uit elkaar halen 67 jaar later !
Toen het chassis er naast stond werd kwamen er nog wat imperfecties aan het licht :
de schaal verlichtings lampjes waren defect , maar deze 6 volt lampjes hadden we
natuurlijk wel liggen in onze thuis voorraad. Verder miste het zgn
indicator /oog buisje. Dit buisje geeft mooi groen licht aan de
voorkant van de radio om te zien hoe sterk het zender signaal is.
Daarnaast was het zender afstem mechaniek defect. Dit gaat
middels veel snaartjes en rollen en veertjes om de zender zoek knop beweging over
te zetten naar de afstem condensator die op het chassis staat. Omdat het snaartje
van katoen oid was had het vocht opgenomen en dit vocht had de as waar het om zat
weer laten roesten. Na jaren stilstaan had iemand natuurlijk flink aan de knop
gedraaid en toen was het katoenen snaartje wat inmiddels één met de roest was
geworden gebroken.
Nu is snaartjes op een radio vervangen niet mijn grootste hobby. Tis altijd een gepiel
van jewelste. Gelukkig staat in de Philips documentatie de lengte van de snaartjes ,
maar ook deze keer was het snaartje wat er af kwam een andere lengte dan in de
documentatie. Verder moet je op een wazige copy zien te lezen hoe het snaartje
loopt om alle rollen en asjes . Dus ik heb heel veel foto’s gemaakt en daarna een
tekening gemaakt hoe eea loopt aan de hand wat er nog aan snaar in zat. Gelukkig
heeft de snaar na jaren stilstaan de vorm van de snaar loop aangenomen.
In het verleden heb ik een grote klos schoenmakers draad gekocht die heel erg in de
buurt van de originele snaar komt dus lengte zat om een nieuwe te maken. Mbv een
stuk schilderstape tape de lengte op het buro blad uitgezet en daarna 4 spijkers in
het buro geslagen om zo een “ spijkerplank” te maken waar je de snaar op kan
uitmeten en maken.
Na de 1e poging om het snaartje erop te krijgen bleek dat ik nog 4 cm teveel snaar
overhad, dus nadenken en kijken en besluiten dat er nog een slag om een wiel moest.
Zo gezegd zo gedaan en jawel de afstemming deed het weer !
Nu konden we het apparaat eens aanzetten om te horen of er nog muziek uitkwam.
Dat viel niet tegen ! Via de pickup ingang klonk mooie warm gekleurde muziek uit de
luidspreker ! Op de zenders was zoals verwacht was weinig te horen , de middengolf
heeft overdag niet veel zender s’ avonds werd het wat meer. Tja en de korte en lange
golven zit ook niet veel interessants. Voor de liefhebbers van zenders in de “ ether”
zoals dat vroeger heette heb ik nog een interessante link :
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ hier heeft de TH Twenthe een gevoelige ontvanger gezet waar je de zenders
op je PC kan ontvangen van zeer lage frequenties ( onderzee boten ) tot ca 27 Mc ( de vroegere amateur band)
De belangrijkste functie was dus OK : muziek geven . Maar het oog wil natuurlijk ook wat dus hoe aan we het uiterlijk
opknappen ? Eerst alles maar een voorzichtig loshalen na 67 jaar. De glasplaat met zender namen was goed schoon
te maken met gewoon kraan water. Tis altijd spannend of de verf van de zender namen niet oplost want dan ben je
in de aap gelogeerd. Dan eens kijken wat we aan dat luidpreker doek konden doen. Nat maken zodat alles egaal 1
kleur werd werkte niet, ander plan doek eraf halen en wassen ? Nu heb ik 2 jaar geleden dat wassen eens gedaan
met een rond stuk doek van een radio uit 1933 en dat werd een ramp. Na afloop was dat doek 15 % gekrompen !
dus dat ging ‘m niet worden met een stuk doek van 30 cm breed en 25 cm hoog. Dus wat dan ? Het is grof geweven

doek meestal met goud draad erin. Dus waarom niet goud spuiten ? Met zo’n
spuitbus van de action heb je een nep goud kleur (beetje donker bruin ) wat in de
buurt komt. Tja das pech in mijn hele spuitbusjes voorraad van ca 50 bussen
geen “oud” goud meer …nog even bij de buurman gevraagd maar in de vogeltjes
buurt van Eemnes wonen arme sloebers die geen goud op de plank hebben
staan. Wat nu ? Action , Gamma etc allemaal dicht ….Ik had nog donkerbruine
leerverf staan (ooit de hele voorraad voor weinig bij een drogist in Tjechie 15
jaar geleden opgekocht) die het nog steeds prima deed . Dus met een spritsflesje
het doek donkerbruin gemaakt en weg was de waterschade! Tja goud was
mooier geweest maar je hebt het in deze Corona tijd niet allemaal voor het
zeggen.
Verder was de gouden omlijsting in de kast behoorlijk verweerd. Dus met een
hoogglans goud spuitbusje (dat is een klein spuitbusje met een soort Chroom
Goud) van de Action werd de lijst keurig “ patinee” (lees oud uitziend )
opgespoten !
Na te kort laten drogen ( de verf plakte nog zodat mijn duimafdruk in de lijst is te
zien ( ook patinee) de hele handel in elkaar gezet en het zag er weer keurig netjes
uit !
We moeten nu nog een knopje voor de antenne keuze 3D printen, een
indicatorbuisje en logo schildje bestellen en uit een afval container (lees schat
kist) een stuk gaatjes board vissen om een achterkant te maken. Voorlopig staat
dit stuk antiek even on hold.

Buizen pick up versterker
Van auto-vriend Niek had ik een mooi buizen pick up versterkertje gekregen wat uit de inboedel van zijn ouders
kwam (ja er liggen wat schatten her en der op zolders !).
Het is een jaren 50 /60 product van een firma genaamd Druco op de
Keizersgracht in Amsterdam ( ze bestaan nog steeds maar doen ondertussen wat
anders). Aan vormgeving deden de mannen niet , het is een puur functioneel
ontwerp maar daardoor krijgt een echte techneut warme gevoelens bij het zien
van zo’n apparaat !

Zekers warm want er zitten 3 buizen die flink warm worden ! Na een half
jaar in de wachtrij te hebben gestaan werd het tijd om het slachtoffer
maar eens op de test bank te leggen ! Het resultaat viel tegen …rare
toonregeling , geen volume en veel vervorming. Ook bij het bekijken van
het uitgangs signaal op de oscilloscoop (apparaat waar je stroom op kunt
zien) werd het al duidelijk dat er van alles mis wat met dit eenvoudige
apparaat. Nu heb ik (ook uit een erfenis) een buizen tester gekregen en
dat is een schitterend apparaat ! De buizen uit de versterker kan je
hierop testen of ze goed zijn. En jawel de eindbuis was in zijn terminale
fase ! …Die buis leefde nog wel maar deed niet meer wat ie moest doen
zijnde “ versterken” dus dat verklaarde het geringe volume.
Tja wat nu te doen met dit apparaat ? Nu hebben we in Eemnes oud collega en knutsel vriend Kees wonen die
helemaal in de “ buizen “ is opgeleid en thuis is dus Kees gevraagd of ie zin had om dit project eens te “ kietelen” .
Hij vond het een prima plan dus het opwindende apparaat werd snel op gehaald.

Een week later kreeg ik van Kees de volgende mail :
Hoi Ruud.
Ik heb er uiteraard niet direct spanning opgezet maar eerst de bodenplaat verwijderd en gekeken of
er geen bijzonderheden waren. Nou die waren er wel! En wel de beruchte WIMA c-tjes. Deze zijn
vele malen slechter dan de bekende Philips teerknollen.
De koppel C naar het rooster van de eindbuis losgenomen en de C getest op lekkage. Nou de
watervallen van Schaffhausen waren er niets bij! Zo lek als een mandje dus. Dit verklaart waarom
de versterker niet presteerde en waarschijnlijk ook waarom de emissie van de 6L6 zo matig is door
overbelasting. De instelling van de 6L6 was was helemaal verkeerd en het signaal liep snel vast.
Actie 1: koppel C vervangen.
Het afgegeven vermogen was echter nog niet daverend. Over een afsluit weerstand van 5 ohm ipv de luidspreker mat
ik 8 Volt t-t wat dus ongeveer 1,6 Watt is. Verder zoeken dus. Bij meting bleek dat de voedingspanning van 180 V wel
erg laag is. Weer zoeken dus. Dacht eerst de AZ1 gelijkrichter is versleten maar een andere, die ik nog had, gaf het
zelfde resultaat, terwijl de voedingstrafo braaf 2 x 265V leverde. Bleek de AZ1 niet goed te zijn aangesloten! Eén van
de anodes was niet aangesloten omdat de het draadje van de
trafo op het verkeerde pennetje was gesoldeerd.
Actie 2: AZ1 bedrading corrigeren. Draadje van pin 6
verplaatst naar pin 5.
De voedingspanning was nu 240 Volt. Maar helaas. Dit vond
de eerste afvlak-elco niet leuk. Deze werd behoorlijk warm.
Deze losgenomen en getest. Je raad het al, ook deze was zo
lek als een mandje.
Actei 3: de draden van de oude elco losgenomen en elco laten
zitten. Nieuwe moderne elco onder het chassis gesoldeerd.
Acrie 4: teven twee WIMA C’s vervangen die als koppel C
fungeerde bij de dubbele diode. Ook deze waren lek.

Resultaat:
De versterker levert nu 14 Volt t-t bij 5 ohm. Dit komt overeen met 4,9 watt. Het maakt trouwens niet
veel uit of ik een EL34 of de originele 6L6 gebruik. Deze laatste heb ik erin laten zitten. Met de EL34 is
theoretisch meer vermogen mogelijk maar dan moet diens instelling worden aangepast bijv door
verkleinen van de kathode weerstand. Weet niet of de voeding dit ook aankan.
Ik kom de versterker binnenkort terugbrengen.
Groet Kees
Dus vd week het versterkertje aangesloten en verbazend wat een heerlijk warm geluid met veel bassen eruit komt !
Weer een mooi pareltje erbij !
Als we weer repair cafe hebben zal ik m eens meenemen met een Pickup en een stapel van 40 cm singeltjes uit de
jaren 50 tm 80 om wat” muziek terwijl u werkt “ te kunnen draaien !

Laser afkort zaag
In de vorige blog hadden we gemeld over de afkort zaag dat ie het weer deed, maar de laser hadden we opgeblazen
en wat nieuwe besteld op Aliexpress. Van de week kwam er weer een pakje uit “verweggistan” met 4 lasers !
Keurig in een zakje met daarop 3 Volt 5 mwatt en de golflengte van de
laser vermeld. Dus meteen proberen op 2 x 1.5 volt batterijtjes. Wat een
leuk speeltje ! mooie strepen die uit zo’n heel klein buisje komen en best
wel een flinke afstand te overbruggen voor 70ct per stuk !
Daags erna het lasertje in de zaag machine klemmen om te zien of het ook
daar een streep gaf en dat was inderdaad het geval. Beetje justeren met
het laser houdertje en je kan dan precies zagen naast de laser .
Volgende uitdaging is dan : hoe ga je nu zorgen dat de laser het doet als
je wil zagen ? je kan natuurlijk gewoon een schakelaar en batterijen in
doosje op de zaagmachien zetten maar dat werkt natuurlijk niet lekker:
Voor het zagen laser aanzetten , na het zagen laser uitzetten . dat komt
erop neer dat of je zet m nooit aan , of je laat m aanstaan en de batterijen
lopen dan leeg. Dus je wil dat ie geen batterijen nodig heeft en dat ie
vanzelf aan en uitgaat als je gaat zagen. Dus je moet de spanning en
contact gebruiken die de motor aanstuurt . Tja makkelijker gezegd dan
gedaan. Je hebt dan 230 volt wisselspanning die je naar 3 volt gelijk moet
brengen. Meestal doe je dat met een transformator, maar zijn ding is
groot en dan moet er weer een gelijkrichter en stabilisator in. Met gering
vermogen kan je een good old weerstand in serie nemen. Dus wij aan de
gang hoeveel zo’n laser gebruikt : dit blijkt 18 milliAmpere te zijn bij 3 volt
. De 3 volt stabilisatie ( met een weerstand in serie kan je de 230 volt niet
exact naar 3 volt wegwerken dus moet je bv een zenerdiode van 3.1 volt
over de laser zeten om te zorgen dat de laser niet opgeblazen wordt. Uit
de voorraad van Arie ( oud repair cafe Blaricum medewerker) vond ik 2
stabistors van elk 1.5 volt welk prima de 3 volt begrenzing konden
vormen. Met wat rekenen met de wet van Ohm de weerstand uitrekenen
voor bv 70 volt voedingsspanning en daarna een testje doen . Het bleek
dat theorie en praktijd prima klopte ! allen begon het wat te ruiken naar
“gebakken” weerstand ! tja er werd 1 watt in opgestookt wat een
weerstand van ¼ watt niet lekker vind. Dus als je 230 volt gebruikt wordt
het toch wel een flinke vermogens weerstand …zeg maar 5 watt die je dan toch ergens moet plaatsen waar ie de
warmte kwijt kan ….Op dit moment zijn we er nog niet uit hoe nu verder : toch een kleine transformatortje ( ik heb
er ergens 1 liggen maar weet niet waar . Of gewoon 2 batterijen in een doosje met schakelaar of een dikke
weerstand die je kan koelen op het metaal vd machine ( zit je weer met veiligheid …) Life is full of choices !
Wij houden u op de hoogte !

PS je kan zo’n laser op je fiets maken : krijg je een lijn waar je langs kan fietsen. leuk voor klein kinderen etc !
https://nl.aliexpress.com/item/4001269766208.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1d024c4dj1G38G

