Knutselblog van Ruud
Deze blog heeft wat lange verhalen maar daarin wordt uitgelegd hoe eea werkt, aan het eind staan nog wat kortere
voor de snelle lezer . Waar we allemaal mee bezig zijn geweest de afgelopen weken :
Zaagjes voor een figuurzaagmachine
Nav een oproep wie er een figuurzaag machine wilde hebben ( ja veel animo maar allemaal te laat reageren helaas)
kwam Wil met zijn op marktplaats aangeschafte Dremel figuurmachine probleem aan : zijn zaagjes werden steeds
langer tijdens het zagen ! Ik kijken in mijn voorraad of ik wat had liggen. Als je ooit hebt zitten figuurzagen weet je
dat die zaagjes snel breken en dus scoor je overal zaagjes bij opruimingen. Vele bosjes figuurzaagjes kwamen
tevoorschijn maar allemaal te lang voor Wil zijn wereld aankoop. Ze moesten 70 mm zijn ipv 140 mm. Dus de tip van
Wil kan je ze niet inkorten en er een pennetje op solderen ? dus ik met een boortje van 1 mm aan de gang in een
gehard zaagje. Dat ging bijna goed totdat ik er bijna doorheen was toen zei het boortje “ping “ want zoals mijn ome
Koos altijd zei : het ie net een rijpe kers ! hij breekt er zo af. Enfin tweede zaagje idem: weer een boortje uit de
Philips erfenis naar de knoppen !( de boortjes zijn gemaakt voor hoge toeren en boren in glasvezel prentplaten en
geen geharde figuur zaagjes )
Daarna twee stukjes veren staal draad van 1 mm door de gaatjes prikken en jawel twee zaagjes gemaakt voor Wil.
Kan ie weer zagen aan een volgend project !

2 zaagjes van 70 mm

Laser waterpas
Bij opruimen van een garage viste Joris nog net even een laser waterpas uit de weggooi spullen. Mooi ding hoor ! je
zet m neer en drukt op twee knopjes en je krijgt een horizontale en verticale laser streep die door je hele kamer
(plafond , wanden en vloeren gaat ).Hij was vervangen door een nieuwe want een glaasje van glas waar de laser
doorheen schijnt was gebarsten en daarom deed ie het niet helemaal lekker. Dus even uit elkaar halen …..Joris was
al huiverig omdat ie vol met spiegel zou zitten. Dus met vaste hand en een schoon bureau werden alle schroeven los
gedraaid , verder zaten er connectoren boven op de prentplaat en dus foto’s gemaakt hoe het zat . verder merk
tekens op onder en boven kant gezet dat ie precies op dezelfde plek in elkaar werd gezet. Bleek niet nodig te zijn
want de ontwerper had inkepingen en bobbels gemaakt aan de producten zodat eea maar op 1 manier in elkaar kan.
Dit in tegenstelling tot de connectoren die wel omgewisseld kunnen worden wat ik ook gedaan heb , hierover later
meer.
enfin een zeer mooi balans system kwam uit de oranje kunststof koker. In de gauwigheid zag ik 3 ontzettende dunne
draadjes ( apenhaar zoals we dat in de electronica noemen) die het geheel van spanning voorzag. Het apparaat was
flink stoffig van binnen , ik kwam ook nog een stuk glas tegen in het balans gewicht onderin. Dit was waarschijnlijk de
reden waarom de laser soms niet waterpas wilde staan . Het glaasje was goed te vervangen middels een oud
voltmeterglas van 2 mm dik . mbv een model geknipt van schilders tape lukte het om het glas in te snijden en daarna
met een combinatie tang afbreken. Vast lijmen met 2 componenten kit en hup in elkaar en aan zetten …
Tja helemaal niks deed ie ! oh jee , heb ik de lasers nu gemoerd ? batterijen checken , die waren goed. Open
schroeven dan maar . nog een keer foto’s bekijken jawel had ik op foto’s gemaakt van de losse connectoren maar die
had ik verdraaid . omwisselen en de lampjes boven op begonnen te branden. Lasers echter niet. Nog verder open

maken dus . Eens goed kijken en toen bleek 1 van de 3 apenhaar draadjes gebroken te zijn. Proberen te solderen
dus. Nou dat werd helemaal niks , op een gegeven moment was de helft van het draadje verdwenen. Dus uit een
dun snoertje 1 adertje gehaald en dit met bibberende hand erin gesoldeerd ! Toen deed ie het weer. Waarschijnlijk
heeft het verkeerd aansluiten geleid tot hoge stroom en daardoor is 1 draadje als zekering gaan fungeren en is door
gesmolten !
Enfin we hebben nu een geweldige laser waterpas !

Appartement klusjes.
Mijn goede vriend Ed belde of ik bij zijn zoon wat klusjes kon doen in zijn vorig jaar aangekochte appartement in
Amersfoort. Deuren stellen en een spiegel in de badkamer ophangen.
Altijd lastig on site repairs: wat moet je meenemen aan materiaal en gereedschap. Na wat foto’s daags ervoor te
hebben gekregen trokken me met een tas vol gereedschap en tas vol materiaal op stap.
Tja de balkon deur ging moeilijk dicht. Een deur moet vlak tegen alle kanten van de deurposten aan gaan , Dus kijken
waar loopt ie tegenaan : hij klemde boven aan bij het scharnier. Gelukkig waren het van die inschroef pen
scharnieren. Na twee keer de scharnieren aan de deurpost een 2 tal slagen eruit draaien liep de deur boven aan niet
meer vast. Maar toen bleek dat de deur onderaan tegen de drempel vast liep, meestal zie je dat door dat de verf is
afgesleten. Dus dat werd een kwestie van het bovenste scharnier welk in de deur zit in te draaien ( je moet de deur
als het ware opzij kantelen). Dit een aantal slagen ingedraaid en jawel hoor ! de deur sloot perfect , geen gehengst
aan de deurkruk!
Bij inspectie bleek dat er licht tussen de boven kant deur en post kwam. Waarschijnlijk was al tijdens de bouw de
deur gewoon te laag ingehangen ! Dus we hebben een latje gemaakt van 5 mm dik wat boven op de deur moet
komen om wat minder “ ventilatie” in de kamer te hebben. Een tweede deur in de slaapkamer onderging dezelfde
behandeling en sluit ook weer perfect !
Toen werd het tijd om de spiegel in de badkamer te vervangen door een Ikea model met licht en wat hoger om
zodoende niet gebuikt te hoeven staan. Marius was al eens begonnen om de bestaande spiegel te verwijderen maar
dat was geen succes ! heeft die vorige eigenaar een spiegel met 16 dotten montage kit vast geplakt ! Niet los te
krijgen ! Met een platte afsteek schroevendraaier telkens stukken spiegel afbreken , de hele badkamer lag onder
met splinters grrrrr. Maar de dotten met lijn bleven zitten. Gelukkig had ik daags ervoor uit een erfenis zo’n vibrator
zaag /mes /afsteek machine gekregen wat als een speer onder de lijm doorging !
Gelukkig paste de spiegel over de beschadigde tegels want er waren natuurlijk wel wat tegels op die gips muurtjes
gebroken. Met 6 mm boortjes en pluggen en schroeven kon de Ikea spiegel zonder instructie te lezen aan de muur
gehangen worden Daarna even 3 draden (aarde, schakeldraad en nul ) in de doos achter de spiegel naar de centraal
doos trekken. Ik heb twee soorten trek veren : een nylon en een ouderwetse vreselijk geroeste stalen trekveer die
ook gebruikt wordt als ontstop veer !Nou er zat maar 1 bocht in die leiding en weer ging die nylon veer er niet
doorheen ! Eigenlijk kan je niks met dat ding maar toch bewaar je ‘m want je denkt : het zal wel aan mij liggen.

Alles aansluiten , gelukkig zaten er van die insteek lasdoppen in ipv de ouderwetse zwarte dus even draad strippen
en huppattee in de lasdoppen steken en klaar ! Lamp aan een hij deed het !
Klusjes klaar na 3 uur werken en koffiedrinken . Moesten we daarna wel even 10 euro aftikken in de parkeer garage
die bijna helemaal leeg was …tja de vorige eigenaar had zijn parkeer plaats verkocht en de volgende bewoner krijgt
dan geen parkeer toestemming meer voor 2000 euro per jaar ! Dat krijg je als je binnen in de Amersfoort vesting
ring wil wonen!

De spiegel hangt !

resten van de afgebroken spiegel met kit

Afkortzaag Machine
Uit de electronica inboedel van een overleden schoon familie lid kwam een afkortzaag tevoorschijn die helaas de
verkeerde kant opdraaide na de reparatie van Opa . Hij lag al half in de container maar Joris ( zo vader zo zoon) trok
hem er nog net op tijd uit. Ik vind zo’n ding altijd eng : ronddraaiende scherpe tanden , maakt herrie en allerlei
beveiligings kappen die altijd blijven haken zodat je toch met je vingers in de buurt vd zaag moet komen. Mijn
bangheid is waarschijnlijk ook te verklaren omdat ik een oom Sjaak had die 3 vingers kwijt raakte bij een schaaf
frees machine die hapte in knoest terwijl hij een nieuwe machine demonstreerde in zijn sociale werkplaats in
Groningen.
Enfin maar eens zien wat er nu mis was aan die zaag, Opa had flink zitten solderen en verbinden , knippen aan
allerlei draden die in de aansluit doos kwamen. Ik snapte er geen biet van. Een draad van de laser was afgeknipt ,
dat was duidelijk. Verder zat er een afgeknipte draad aan een weerstand achterop het anker van de motor. Dit bleek
na veel zoeken en nadenken een spoeltje te zijn wat reageert op een magneet die meedraait op het anker. Door de
inductie op de spoel kan je het aantal omwentelingen meten. Maar het meest vreemde waren 4 draden die de
electromotor ingingen. Ik heb zelf een boormachine open gemaakt hoe daar de 2 draden liepen . Gelukkig kreeg ik
van vriend Albert een schema van een andere cirkel zaag ( veel vragen en vertellen levert altijd wat info op: dit is de
voorloper methode van google die suggesties geeft). Toen werd het duidelijk waarom vier draden: ze hadden
parallel aan de hoofd wikkelingen een dunne draad meegewikkeld. Deze dunne draden wikkeling werd gebruikt als
dynamo wikkeling om een lage spanning te krijgen voor de laser en toerenbegrenzing ! Slim hoor van die
ontwikkelaars. Daarom zat er ook een gelijkrichter in het aansluit doosje. Alleen had opa deze gelijkrichter op de
dikke wikkelingen van de Motor aangesloten en was ik op het verkeerde been gezet.
Enfin alles maar een basic aangesloten : 230 volt op de spoelen en koolborstels en huppatee daar ging de zaag weer
gillend rond en draaide ook de goede kant op! Punt is wel dat die koolborstels bij de start flink vonken wat je ook
ruikt. Ik heb nog wat met condensatoren zitten proberen (oa 15 microfarad) maar het werd niet beter.

Enthousiast geworden wilde ik de laser (om een zaag lijn op het werkstuk te laten schijnen ) ook wel even aan de
praat krijgen. Op internet zoeken hoeveel volt zo’n ding mag hebben : tussen de 3 en 5 volt en max 20 mA .Dus ook
met behulp van een losse voeding (ook uit de erfenis van Opa) proberen en jawel er kwam rood licht uit , maar ik
kreeg geen lijn of bundel op de een vlakke plaat te zien. Wellicht was de lens te troebel omdat ze ‘m met thinner
hadden schoongemaakt of was het vermogen te laag want er liep geen stroom. Verder zoeken dus . Zou ie meer
spanning nodig hebben zodat er meer stroom ging lopen ? Dus even een regelbare voeding tot 75 volt er aan hangen
met stroom op 10 mA begrenzen. Nou dat was dus einde Laser ! Er liep geen stroom maar de laser had mooi de
geest gegeven ! Grrrrrr. Laser buisje nog opengemaakt m er zat wel een klein printplaatje met transistor etc in dus
waarschijnlijk toch een aansturing . Ik heb nu 4 nieuwe laser in China besteld om te zien wat die dingen doen en of
dat wil werken…Verder nog even een dekseltje voor het aansluitkastje gemaakt (raken altijd kwijt als een apparaat
langere tijd uit elkaar ligt en weggegooid moet worden ) en de zaag is ready for use !
Accu bakjes alweer !
Hadden we vorige keer vermeld dat we accu bakken van legerzenders aan het namaken waren , awel enthousiast
geworden door het resultaat gingen we er nog maar een paar maken . Maar dan wel met wat verbeteringen zoals in
1 keer de omhulling vouwen. Omdat van het zetbankje 1 vd messen (zoals dat heet ) los kan je een koker zetten die
je na afloop uit de zet bank kan halen. Je hebt dan nog maar 1 flap die je moet lassen . De flap hebben we aan de
binnen kant bedacht , dat ziet er mooier uit!
ook de bodem plaat hebben we zo bedacht dat de flappies binnen in zitten. Voor de kleine zendertjes dei ooit hier in
Huizen zijn gemaakt moesten we ook het klem mechanisme namaken . dat was een gebogen veer die in een beugel
zat . gelukkig hadden we op zolder nog een bos 1 mm verenstaal liggen zodat we de veren konden buigen . het
beugeltje hebben we ook met de puntlas machine op de bak gemaakt . Dus na 4 bakjes was het wel weer genoeg
voor de komende tijd. Als het weer beter is gaan we ze buiten even leger groen spuiten !

Antenne namaken
Die leger zenders hebben natuurlijk allemaal een zgn spriet antenne . Maar ja die zij allemaal in de loop van de tijd
verdwenen , en als er wat aangeboden wordt past het niet, want ze proberen je een verkeerd type aan te smeren.
Dus dacht ik : die ga ik namaken .
De antennes uit de jaren 60 zijn bedacht met het principe van de wel bekende centimeter rolmaat. Deze antennes
bestaan uit dwars gevouwen strippen metaal die altijd naar de lengte richting willen uitvouwen ( door de dwars
vouw die erin is gerold in de fabriek)
Dus even wat rolmaten slopen en een houder /aansluit stuk namaken.
Uit een zeskant stuk messing van 20 mm heb ik in de draaibank het aansluit stuk nagemaakt . schroefdraad
aansluiting erin middels een bout van ¼ inch 28 gangen erin gesoldeerd en een plat stuk erop gemaakt waar de
strippen verenstaal op worden geklemd mbv m3 schroeven en een opsluit plaatje. Voor de 90 cm lange antenne had
ik 3 rolmaten nodig om de boel stevig te krijgen . Toen alle strippen op elkaar zaten heb ik om de 20 cm gaatjes van
2mm erin geboord en er een schroefje van 1.3 mm ingezet met een moertje dat een klap op zijn kop kreeg om als
het ware een borging te krijgen . Bij het dubbel vouwen van de antenne moeten de parallelle strippen langs elkaar
kunnen bewegen. Ook deze moeten groen worden als het weer beter is.
Detail info : in Vietnam liepen de GI’s met deze zenders op hun rug door het oerwoud en vielen door de spriet op
en waren dus een doel voor de Vietcong. Dus de soldiers draaiden de zender om zodat de antenne naar beneden
wees !

3 rolmaten (totaal 5 mtr voor 1 antenne van 90cm

uit een zeskant van 20 mm

Versterker
Vorige keer gemeld van een defecte versterker , welnu tijden s het zoeken
schoten we uit met de meet pen en toen zagen we in ons ooghoek een
flitsende zekering omdat we sluiting maakte ….Tja 3 eindtransistoren naar de
ballen (zoals master Milo zou zeggen) we hebben in China voor 8 euro maar
10 nieuwe besteld. Daar wachten we nu maar even op

antenne op de zender

Poffertjes ijzer
Uit een schuuropruiming kwam een eenmalig gebruikte poffertjes pan: hij ging veel te hard was het probleem!
Nu kennen we dat probleem van ons tosti ijzer : het was hollen of stilstaan , dus mag je dat ding alleen buiten
gebruiken om niet dagen binnen in de crematie lucht te zitten.
Dus hoe gingen we dat ding temmen ? welnu een dikke diode in serie zetten zorgt er voor dat je maar de halve
spanning en dus stroom krijgt . Even zoeken in de nalaten schap van Arie Nachtegaal en jawel hoor een prachtige
1200 volt 10 ampere diode met koellichaam eraan ! deze diode snijdt dan gewoon de helft van de 230 volt sinus af !
Even op de test opstelling gezet en jawel het ging goed. Daarna bij de Boni een goedkoop pakje poffertjes mix
gekocht een daar 1/3 van aangemaakt en buiten even proberen .
Awel de poffertjes kraam staat nu in Eemnes , ipv 3 x 4.75 waren we voor 50 ct (3 porties !) het mannetje !
Enzo komt jan splinter door de kwakkel corona winkel !

Inductie heater
Op youtube zag ik mannen met een inductie heater bouten en stukken
staal verwarmen. Dat wil ik ook kunnen en liep al met het idee rond om
de gerepareerde inductie kookplaat hiervoor te misbruiken. Inductie
heaters werken als volgt : men neemt een opgerold stuk koper draad en
zet daar een hoogfrequente spanning op (bv 16 khz) een poes kan deze
frequentie goed horen maar wij ouderen niet. Steek je nu een ferro
metaal (ijzer) bv in de rol koper dan induceert de spoel een veld in het
stuk metaal en daardoor gaan de atomen flink tekeer in het stuk staal. En
heen en weer gaan betekend warmte!
Nu zag ik me nog niet met die kookplaat op zijn kant een bout en moer
verwarmen dus eens kijken op aliexpress en jawel hoor , voor weinig
koop je een prentplaatje met electronica dat werkt als een 16 Khz
schakelaar . ( in 2006 is het patent op deze schakelaar techniek vervallen
en toen zijn er ontzettend veel toepassingen mee gemaakt) .Dus even
bestellen en 2 weken later kwam de pakjes Piet het prentje brengen !
Even een voeding van 12 volt 10 ampere eraan , nog even een krul
maken van 6 mm koperleiding die overgebleven was van een
airconditioning installatie en aan zetten het geheel. Awel het werkte
maar niet helemaal naar tevredenheid. Het werd warm maar nog niet rood gloeiend. We moeten dus nog wat
meten wat er nu op die spoel staat. Nadeel van die aliexpres zooi is dat er geen beschrijving bijzit , dus de spoel
moet waarschijnlijk anders worden . maar wel een leuk experiment !

Bronzen bus

Koop een boot en werk je dood , dus vriend Albert moest weer verder met de schroef en as revisie,. Vorige keer was
het de schroef die er niet makkelijk van af wilde , werd deze opgevolgd door de as-motor koppeling die nog meer
problemen opleverde. Deze laatste ging ook met de schroefas trekker na dagen onder spanning zetten eraf.
Toen moest de lager bus aan het eind van de schroefas houder er nog uit. Albert had nav een filmpje een mooie
tekening gemaakt en of ik even kon helpen met het maken van de onderdelen.
Nu had ik ooit eens voor heel weinig een kist met zgn binnen trekkers gekocht in Spakenburg op de kringloop. En
jawel hoor, de grootste paste mooi in de binnen bus van ca 40mm. Dus weinig maken ….
Nu moet je niet denken dat doen we even , want ook dit werd weer een veel geduld klus met verwarmen en toch
inzagen van de bronzen bus . maar de aanhouder heeft ook deze keer gewonnen met wat handgemaakte spullen !

motor - as koppeling

doos met binnen trekkers

