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Een afgedankte wekker
omgetoverd in een electrische klok
Alleen voor diegenen, die het geduld hebben en de accuratesse bezitten
iets goeds te willen maken.

Principe
Het uurwerk van een electrische klok kunnen we splitsen in 2 delen:
le. Een eenvoudig electrisch motortje, met hierop aansluitend het vertragingsmechanisme, waarmee het toerental van het motortje teruggebracht
wordt tot één wenteling per uur, dit is de snelheid, waarmee de grote
wijzer ronddraait.
.
3™
Het motortje is van het synchrone type, hetgeen wil zeggen gelijklopend.
Het toerental is nl. afhankelijk van de frequentie van het lichtnet. Elec
trische centrales leveren over het algemeen wisselspanning, die op haar
beurt weer een wisselstroom door de verbruiksapparaten stuurt, in ons
geval dus de klok. Zoals men wel zal weten is een wisselstroom een stroom,
die gedurig van richting en grootte verandert, en bij de lichtnetfrequentie
van 50 perioden per seconde, 100 maal een stroomstoot doet ontstaan.
Bekijken we nu fig. 2 (blz. 8) en wel speciaal het motortje (de delen 9, 10,
12 en 13), dan zien we dat op het anker (9), dit is het gedeelte dat draait,
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20 pooltjes (nokjes) zijn aangebracht en op het rnagneetcircuit (10) ook van
diezelfde pooltjes zijn te vinden. De stroom in de spoel (13) wekt magne
tische krachten op, die op en neer gaan met de wisselingen van de wissel
stroom, zodat 100 maal per seconde de pooltjes op het rnagneetcircuit kleine
magneetjes worden, die de pooltjes op het anker aantrekken. Maar per
seconde wordt de stroom ook 100 maal 0. In de periode d ? er nodig is
om de pooltjes tegenover elkaar te brengen, is de stroom 0 geworden, de
magnetische krachten zijn verdwenen en daarmee ook de magneetjes. Door
eigen snelheid draait het anker iets door, een nieuwe stroomstoot volgt, de
pooltjes van het anker worden weer aangetrokken, maar zijn dan inmiddels
een plaats opgeschoven. Dit spelletje herhaalt zich steeds.
Het toerental van het motortje is vrij eenvoudig uit te rekenen. Tijdens
elke stroomstoot schuiven de pooltjes van het anker één plaats op, per
seconde dus 100, per minuut 60 X 100, per uur 60 X 60 X 100 = 360.000
plaatsen.
Heeft het anker, zoals bij het uurwerk van ons model, 20 pooltjes, dan is
het toerental per uur 360.000 : 20 = 18.000 omwentelingen. We kunnen dus
het toerental per uur berekenen door 360.000 te delen door het aantal
pooltjes op het anker. Wanneer achter het anker een vertragingsmechanis
me wordt opgenomen met een overzetverhouding van 18.000 op 1, krijgen
we de juiste snelheid, waarmee de grote wijzer ronddraait. Met'behulp
van wisselraderen wordt dan de snelheid voor de kleine wijzer hiervan
afgeleid.

De onderdelen
Bekijken we achtereenvolgens de figuren 1, 2 en 3, dan geeft Fig. 1 ons een
beeld van het wekkeruurwerk. Een van de platines, dit zijn de platen,
waartussen de raderen draaien, is hier verwijderd, zodat we een goed beeld
krijgen van de situatie. De onderdelen, die we van het wekkeruurwerk
nodig hebben voor het electrische uurwerk zijn met een strakke lijn
getekend, de overige onderdelen, gestippeld aangegeven, kunnen we zonder
meer verwijderen.
Rad (3) is het centrumrad en heeft 54 tanden. Dit rad grijpt in het kleine
rondsel (B) van het „derde rad” (2). Dit kleine rondsel heeft geen tanden
maar pennen en wordt lantaarnrondsel genoemd. Het grotere rondsel (A)
van het derde rad heeft 40 tanden. Het wekkerrad (4) wordt gebruikt als
draaipunt voor het anker van het motortje. De raderen (2) en (3) blijven
in het electrische uurwerk op dezelfde plaats als in het wekkeruurwerk in
tegenstelling met het wekkerrad.
Fig. 2 laat ons het electrische uurwerk zien, dat voor de duidelijkheid uit
elkaar getrokken is getekend. We vinden hier terug: het centrumrad (3),
het derde rad (2) en het wekkerrad (11). Dit laatste rad is iets verplaatst
naar links, juist in het midden van de platines en draait hier tussen 2 bron
zen lagerplaatjes (6). Maar voor dat het zover is, moet het wekkerrad
eerst een verandering ondergaan. Het kleine rondsel, zie fig. 4, wordt
verwijderd en vervangen door een ééngangige worm. Een dergelijke worm
kunnen we vergelijken met de schroefdraad op een schroef of bout. Bij één
omwenteling van de worm wordt het hierin grijpende wormwiel één tand
verplaatst. Tussen de worm van het grote rondsel van’ het derde rad, wordt
het vertragingsmechanisme (4) aangebracht, bestaande uit een as met aan
het éne einde een ééngangige worm, aan de andere zijde een wormrad met
50 tanden. Het geheel draait in een beugel (zie ook Fig. 6).
Het motortje bestaat uit een ankerschijfje (9), dat gesoldeerd wordt op het

6

wekkerrad. De wikkeling die op de spoel (13) aangebracht wordt, zorgt
voor het magnetische veld.

Vertragingsmechanisme
We zullen nu in het kort de verrichtingen van de verschillende raderen
gaan volgen.
Maakt het anker één omwenteling, dus ook de worm op het wekkerrad,
dan wordt het wormrad op het vertragingsmechanisme met 50 tanden, één
tand verplaatst. Het anker moet dus 50 omwentelingen maken, om de as,
waarop het wormrad is bevestigd één maal rond te laten draaien. De worm
op deze as maakt dan ook één omwenteling. De worm moet echter 40
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omwentelingen maken om het grote rondsel (met 40 tanden) van het
„derde rad”, éénmaal te laten rond gaan. Om dit te bereiken moet het
anker 50 X 40 omwentelingen maken. Maakt het grote rondsel van het
derde rad één omwenteling, dan maakt ook het kleine rondsel met 6 pennen
één omwenteling. Bij één omwenteling van dit rondsel wordt het centrumrad 6 tanden verplaatst. Het centrumrad heèft 54 tanden, het kleine
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trillingvrij te kunnen bevestigen in het klokkenhuis. Want, en hier willen
wij speciaal nog even op wijzen, een electrisch uurwerk heeft gauw de
neiging om te gaan zoemen, om dit tegen te gaan moet alles stevig in elkaar
zitten en mogen ook de draaiende delen absoluut niet slingeren.

Afmetingen
We zullen de verschillende onderdelen, die we gaan maken of veranderen,
eens nauwkeurig bekijken. Er kan zich daarbij een moeilijkheid voor
doen. Wanneer verschillende wekkeruurwerken met elkaar vergeleken
worden, komen we tot de ontdekking, dat er in de uitvoering veel ver
schillen bestaan. Niet wat betreft het aantal tanden op de raderen, maar
wel wat de grootte van de raderen en platines betreft. Het is dus niet
mogelijk maten aan te geven, die voor ieder model geschikt zijn. Maten die
dan ook aangegeven zijn met een * zijn alleen ter oriëntatie en bestemd
voor een wekkeruurwerk, waarvan de platines 60 X 70 mm meten. En ook
dan zijn er nog verschillen mogelijk. De maker van een electrische klok
moet dus eerst de juiste maten bepalen. En nu aan de slag.

Het anker
We beginnen met van het wekkerrad het kleine rondsel te verwijderen,
Dit moet zeer voorzichtig gebeuren zonder de as daarbij te beschadigen,
want het anker mag naderhand absoluut niet slingeren. Het verwijderen
van dit rondsel doen we het beste door de beide messingschijfjes tot aan
de as af te vijlen, waarna zonder al te veel moeite het rondsel van del as
te schuiven is. Het anker schijfje (25 mm rond en 3 mm dik) maken we
van staalplaat. (In de volksmond wordt nog veel gesproken van plaatijzer).
Dit schijfje kan het beste gedraaid worden, maar met de nodige accuratesse
is het ook wel te vijlen. Het gat in het midden moet precies pas geboord
worden op de borst van het wekkerrad. Bij het maken van de 20 uitsparin
gen gaan we als volgt te werk. Eerst tellen we de tanden op het wekkerrad.
Bedraagt dit aantal 20, wat veel voorkomt, dan solderen we eerst het
schijfje op het wekkerrad en brengen dan de 20 uitsparingen aan, waarbij
dan gebruik gemaakt kan worden van de verdeling van 20 op het wekker
rad. In het andere geval maken we eerst de uitsparingen, vertinnen daarna
schijf en wekkerrad en solderen de beide delen op elkaar.
De worm op de as wordt als volgt aangebracht. Eerst wordt de as van het
wekkerrand vertind. Van een stukje messingplaat van 0,5 mm dik, dat we
eerst vertinnen, maken we een busje en solderen dit op de as. Nu nemen
we een stukje rond ijzerdraad van 0,8 mm dik en ± 100 mm lang (hiervoor
is b.v. een rechtgebogen paperclips te gebruiken) en slaan dit plat tot
0,5 mm dik. Deze platte draad wordt netjes glad en blank geschuurd en
daarna vertind. Op de handboormachine wikkelen we hiervan een spiraal
met een spoed van 1,2 mm die precies pas om het busje gaat. Deze spiraal
wordt nauwkeurig bijgewerkt en met zo weinig mogelijk tin op het busje
gesoldeerd. Onnodig te zeggen, dat deze worm precies moet corresponderen
met het wormrad van het vertragingsmechanisme. Met een sleutel- of
steelvijltje wordt de vorm, die de tekening aangeeft, bijgewerkt. Tenslotte
het polijsten van de worm. Neem een stukje hout van ± \Z2 cm dik en
boor hierin een gat van 3 mm. Gebruik nu de worm als tap en snij voor
zichtig een schroefgang in het hout. Met polijst-pasta, parijs rood of poetspomade gaan we nu de worm polijsten door het houten blokje om de
schroefgang te draaien of indien mogelijk, de as van het wekkerrad in een
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handboor machine te klemmen en de worm door het blokje te laten draaien.
Van tijd tot tijd nieuwe polijstpasta aanbrengen. We gaan hiermede net zo
lang door tot de worm glanzend gepolijst is.

Magneet circuit
Uit karton knippen we eerst het magneetcircuit en controleren of het past
in het wekkeruurwerk. Hebben we de juiste maten bepaald, dan worden
beide helften afgetekend, zoals ze op de tekening zijn aangegeven. Ver
volgens wordt het ronde gat van 25.2 mm gemaakt, dan leggen we het
64*

-

5

6 ”2. L

M

dil qedeelle vertinnen

l andvvorm met sleelvijllje bqv/erken

O

^mt<S
Spoed en» dikte aanpassen
v/h derde rad
bij qrole rondsel
t

S§)

'(o)

F"
■

e

CD

54*

----------------om de 4tanden met
y\lFiguur zaadje inzagen

1

_ 1_
<nal.

-J

is£

O
A’/r»

1

O
<6.5
hoo wij uil een landrad met 40 tanden
‘eèn mei 5© tanden kunnen

maken.

>

FIG. 6

ankerschijfje in het gat en nemen de uitsparingen precies over. Hierna
wordt de rest uitgewerkt. Inplaats van draadgaten in de platen kunnen
we ook gebruik maken van moeren, zodat dan het draadtappen kan ver
vallen. De spoelkern wordt samengesteld uit transformatorblik, waarvoor
we eventueel gebruik kunnen maken van een oude transformator of
smoorspoel.
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Spoelkoker
Hier zal de tekening wel duidelijk genoeg zijn. De aansluitlippen kunnen
gemaakt worden van messingstrippen van een oude zakbatterij. De spoel
koker wordt met een goede kwaliteit lijm (forticol, velpon) in elkaar gezet.
We dienen er op te letten, dat de lippen onbeweeglijk tussen de plaatjes
van de koker aangebracht worden, om draadbreuk na het wikkelen te
voorkomen. Op de spoelkoker worden, voor 220 V netspanning,
20.000
windingen emailledraad van 0,05 mm dikte gewikkeld. Voor een netspan
ning van 127 Volt dz 12.500 windingen van 0,06 a 0,07 mm. Deze draad is
zeer dun en breekt heel gemakkelijk. Een andere moeilijkheid is om aan
dit draad te komen. Levert dit problemen op dan zal een wikkelinrichting
o.d. wel uitkomst brengen. Wikkelen we zelf, dan geeft fig. 5 ook aan hoe
we hierbij te werk moeten gaan. We zullen dan waarschijnlijk niet kunnen
voorkomen dat de draad een enkele keer breekt. De beide uiteinden worden
dan met polijstpapier blank gemaakt en met Superspeedsoldeer aan elkaar
gesoldeerd. Een dun stukje oliepapier, b.v. papier uit een blokcondensatof,
wordt om de as gelegd en met het wikkelen kan dan verder gegaan worden.
Men kan een wilde wikkeling maken, d.w.z. de windingen behoeven niet
netjes naast elkaar gelegd te worden.
Tellen we het aantal slagen van de handboormachine, en vermenigvuldigen
we dit aantal met de versnelling van de machine, dan levert dit het aantal
aangebrachte windingen op.

Vertragingsmechanisme
De tekening laat duidelijk zien, hoe dit deel is samengesteld. De worm op
de as is weer gewikkeld van een vertinde ijzerdraad van 1 mm rond. De
spoed is afhankelijk van het grote rondsel van het derde rad en zullen we
dus individueel moeten vaststellen. Ook de tandvorm wordt weer met een
steelvijltje bijgewerkt. Het polijsten van deze worm doen we weer op
dezelfde manier als bij de worm op het anker. Het wormrad heeft 50 tanden.
Een dergelijk rad is helaas in een wekkeruurwerk niet te vinden, en er
één uit de hand te maken is een moeilijk en zeer tijdrovend werk. Er zitten
echter in een wekkeruurwerk meerdere raderen met 40 tanden. Zagen
we met een figuurzaagje om de vier tandholten er één in en vijlen ver
volgens nauwkeurig de bestaande tanden tot aan de voet van de tand af,
dan hebben we een zuivere verdeling in 10 delen. Verdelen we de afstanden
nog eens in vijf nauwkeurig gelijke delen, d.w.z. 4 uitsparingen en werken
dit keurig tot een tandvorm bij, dan hebben we een rad met 50 tanden.
We zijn dan natuurlijk wel aan de grootte van dit rad gebonden, moeten
dus zorgen, dat worm en rad goed in elkaar vallen. Het rad wordt strak
op de as gedrukt, door het gat iets kleiner te maken dan de dikte van de
as. Tenslotte wordt uit messingplaat een beugel gebogen waarin het geheel
komt te draaien.

En nu in elkaar
We beginnen met de lagerplaatjes waarin de gaatjes voor de lagering van
het anker nauwkeurig in pas geboord zijn met kleine schroefjes op de
platines te bevestigen. Onnodig te zeggen dat het anker zuiver recht moet
komen te zitten. Van te voren hebben we eerst nog even de gestippelde
gedeelten (zie platine 7 fig. 2) verwijderd om direct de spoel de nodige
ruimte te geven. Vervolgens gaan we het magneetcircuit met spoel, kern
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en opvulstukken
:en (8) bevestigen. Nu stellen we het geheel samen, zonder
vertragingsmechanisme en starter, maar solderen wel snoer met steker
aan de aansluitlippen van de spoel. Dit gedeelte gaan we eerst proberen,
maar voor het goed loopt, moet er nog wel het één en ander afgesteld
worden. We
tt, die:
fijnen daarbij te letten op de volgende punten:
le. Nokken op anker en magneetcircuit moeten precies tegenover elkaar
vallen, in elke stand.
2e. Anker en magneetcircuit moeten op dezelfde hoogte zitten.
3e. De ruimte tussen anker en magneetcircuit mag niet te groot en niet te
klein zijn ± 0,2 mm.
4e. Het anker moet uiterst licht lopen.
We behoeven niet met dunne olie te smeren, er kan gerust lagervet voor
gebruikt worden.
Het anker brengen we aan het draaien door het met de vinger een klein
zetje te geven, niet te hard en niet te zacht, dat is een kwestie van even
aanvoelen. Is het zover, dat dit deel goed loopt, dan wordt het vertragings
mechanisme er tussen geschakeld, door dit met één of twee schroeven op
platine (1) te schroeven.
Dit gedeelte wordt ook weer gesteld en bijgewerkt net zo lang tot het goed
loopt. De wisselraderen tussen grote en kleine wijzer kunnen we zonder
meer van het wekkeruurwerk overnemen. Rest ons nog de starter. Deze
bestaat uit een messingplaatje van 0,5 X 9 X 115 mm, dat zodanig dubbelgeslagen wordt, dat aan één einde een draaipunt ontstaat voor de borstschroef (15). In het midden van het ronde gedeelte wordt een zaagsnede
aangebracht, waarin de veer valt. Tussen de twee helften brengen we een
pennetje van 0,8 mm dikte aan. In zuiver verticale stand valt dit pennetje
in de uitsparingen. Met tin worden de beide helften met het pennetje aan
elkaar gesoldeerd. De veer van 0,5 mm dikte geven we een zodanige voorspanning, dat wanneer we de starter naar rechts bewegen en dan het anker
een zet krijgt, die juist zo groot is, dat het anker blijft lopen. Het is ook
mogelijk, dat de starter juist andersom moet werken. Dit is een kwestie
van, hoe de worm op het anker en vertragingsmechanisme gewikkeld zijn.
Hier behoeven we echter niet op te letten, als we maar zorgen, dat de
starter de goede kant opwerkt, want het motortje draait beide rich
tingen uit.
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Het klokkenhuïs
De een zal een klokkenhuis hebben, de andere maakt er een van metaal,
weer een ander wil dit deel nu eens van hout maken, er zijn vele mogelijk
heden, wensen en oplossingen. We zullen het initiatief voor dit gedeelte dan
ook maar liever overlaten aan de persoonlijke ideeën en mogelijkheden van
de klokkenmaker in wording. De bevestiging van het uurwerk in ’t huis
gebeurt door het aanbrengen van schroeven door de rubbertules (1) zie
fig. 3. Op deze manier is het uurwerk geheel opgehangen in rubber, zodat
overbrengen van trillingen naar de wijzerplaat, die dan als klankbord zou
dienen, onmogelijk gemaakt wordt. Tot slot nog enige wenken:
le. Werk alles met de nodige zelfcritiek keurig netjes af.
2e. Ga niet overhaast te werk. Beter een half uur langer de zaak bekeken,
dan 2 uur arbeid voor niets verricht.
En nu veel succes’!
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