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-preker, zulk werk zal zelfs de geroutineerde vakman

niet verbeteren en

spelen

dat het doet . . . !
Maar over liefhebberij gesproken: Ja had die Jansen moeten zien, toen hij bezig
was dit toestel onder eigen handen te laten groeien. Dat was liefhebberij in het kwadraat.
Hij, stralend van genot — de hele familie vol geïnteresseerd ontzag ! Is het 'n wonder,
dat dit bijzondere toestel in het leven der Jansens zo'n bijzondere plaats inneemt?

Veie duizenden bouwden het eigen radiotoestel, omroepontvangers voor huiskamer, boot of auto

— speciale

apparaten voor tropengebruik en amateurverkeer. Straks ook televisie-ontvangers!
Waarom gewed, dat ook jij het makkelijk aankunt?

99 von de 100 radio-amateurs gebruiken
geijkt AMROH materiaal!
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Inleiding
Het is een van die bekende, sombere,
naargeestige Zondagen van Novem
ber; met een druilerige regen, die
zeker de gehele dag zal aanhouden.
Een Zondag dus, waarop iedere ver
wende, hangerige, jongen de dag zal
doorbrengen in nietsnutterij, zichzelf
in de weg lopende, maar vooral ande
ren vervelende met zijn houding van
onbestemdheid.
Maar de flinke, frisse Hollandse jongen
kent deze houding niet. Voor hem is
ook zo’n Zondag een dag van heer
lijke bezigheid, al is die bezigheid dan
ook van geheel andere aard dan die
daarbuiten, wanneer de zon aan de
hemel staat en hij ’s avonds zo heerlijk
vermoeid thuis kan komen van het
rennen achter de bal of de opwindende
jachten bij het „dievie” spelen en der
gelijke. Wel komt hij na zulke „veld
slagen” niet altijd even correct thuis,
zodat er wat zwaaien zal wanneer het
al te bar was, maar hij weet ook wel,
dat vader en moeder hem toch liever
zo zien, dan met een paar bleke
wangen achter een glas melk in een
ruststoel thuis.
En zo weten zij zich dan ook op zo’n
dag als vandaag wel bezig te houden.
Maar bij alles wat zij op zo’n dag doen,
spant toch steeds hun mecano de
kroon. Zij mogen eens een poosje bezig
zijn met tekenwerk of met bepaalde
spelen, aan het einde worden toch
altijd weer de oude getrouwe mecanodozen te voorschijn gehaald. Wat
hebben zij met deze dozen al niet
„weggebouwd”. Steeds weer nieuwe
ontwerpen na het nabouwen van de
voorbeelden, steeds weer het maken
van eigen bedenksels.
En toch... Het verlangen van velen
onder hen ging zo nu en dan toch nog
weer een andere kant uit. Niet, dat de
mecano niet geniaal was, niets daar
van. De mecano hield hun volle be
langstelling en hun verlangen ging er
altijd weer opnieuw naar uit. Maar het
was alsof door die mecano juist dat
andere gevoel in hen levendiger werd.
Het was alsof zij iets in zich voelden
ontwaken waarvoor zij een bepaalde
„feeling”, een bepaalde aangeboren
aanleg hadden.

En dat alles was niet alleen door de
mecanö levend geworden in hen, maar
ook door het leven om hen heen en
door hen, die in de „electriciteit”
werkzaam zijn. Zij mogen zo graag de
gesprekken beluisteren, die vaklieden
onder elkaar voeren wanneer zij met
elkaar over hun vak spreken. Vader is
dikwijls niet in de electriciteit werk
zaam, hij werkt veelal op kantoor. Met
hem kunnen zij dus over hun aantrek
king tot de electriciteit niet spreken.
En toch blijft het hun ideaal wanneer
zij op het gebied van de electriciteit
iets kunnen bouwen en monteren. Maar
ja, dat kunnen jullie nu wel mooi
vinden en als je ideaal beschouwen,
maar dat ideaal is niet te verwezen
lijken, want zoiets bestaat er nog niet
en kunnen jullie je er dus ook niet mee
bezig houden. Dat is nu wel geen
nieuws voor jullie, maar het blijft toch
een feit, dat waar is. Maar wat zouden
jullie er van zeggen, wanneer wij zelf
eens zo’n mechaniek in elkaar zouden
zetten?
Alsof dat zo gemakkelijk is, zullen
jullie te berde brengen! Natuurlijk is
het niet gemakkelijk. Het eist heel
wat geduld. Kijk... die mecanodoos,
die pak je zo maar uit de kast en je
begint maar. Doch zo is het niet met
wat wij nu bedoelen. Dat zo maar
pakken en beginnen is er niet bij!
Jullie moeten geduld en doorzettings
vermogen hebben om eerst zelf te
maken en te verzamelen wat je voor
de te monteren kleine installaties
nodig hebt. Het bouwen gaat het
monteren vooraf en als je denkt daar
voor het geduld en de doorzetting te
bezitten, nou ja, dan wil ik het wel
met jullie proberen!
En dan gaat het zo! Vóór wij tot het
monteren overgaan moet dus eerst het
materiaal, dat als zodanig nog niet in
de handel gebracht wórdt, gebouwd
en verzameld worden. En voor dit zal
ik jullie dan de gegevens verschaffen,
opdat je een en ander zult kunnen
maken of kopen. Al die verzamelde
delen gaan wij dan nummeren, zodat
wij niet steeds namen moeten noemen
om iets, wat wij bij het monteren nodig
hebben, aan te geven. Net zo dus als
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in een technisch magazijn. Daar vragen
wij de materialen ook aan op de in
ventarisnummers. En als dan alles
gereed is, gaan wij monteren. Maar er
is op het gebied van de electro-techniek
zoveel te monteren. Daar zijn: Schelinstallaties, dus signaalinstallaties in
het algemeen, daar zijn: Lichtinstalla
ties, Telefooninstallaties.
Daarom zullen wij zo doen, dat wij
een gedeelte eerst geheel afhandelen
en als wij dan zo’n deel gereed hebben,
dan gaan wij naar het volgende ge
deelte.
Alzo doende ontstaan er twee gedeel
ten, nl.:
I. de zwakstroominstallaties;
II. de sterkstroominstallaties.
Vanzelfsprekend kunnen wij niet alles
tot deze twee gebieden behorende be
handelen. Wij geven van elk gebied
maar het een en ander en natuurlijk
van dat gebied het meest, hetwelk zich
het best ertoe leent een en ander in
elkaar te knutselen, waarmede wij
installaties in miniatuur kunnen ma
ken. Om jullie nu een indruk te geven
van dat wat wij alzo kunnen bouwen,
moeten jullie eerst op pag. 3 maar eens
de inhoud raadplegen.
Nu jongens, hoe lijkt je dat alles? Dat
is toch zeker wel „reuze”, niet? En
weet je wat het fijnste is? Elk deel

van ai die bouw- en montagesoorten
vormt een op zichzelfstaand geheel.
Je behoeft dus in het geheel niet op.
volgorde van deze inhoud te bouwen
en te monteren. Je kunt beginnen met
dat, wat je het meest bevalt of aan
trekt. Die inhoud werd alleen maar
gemaakt om het hier gebodene te
systematiseren en logisch onder te
brengen. Ook zal het jullie wel duide
lijk zijn, niettegenstaande je onvol
doende vakkennis, dat slechts sprake
is van een greep uit het mogelijke van
elk der twee afdelingen.
Mochten jullie op een dezer twee ge
bieden iets tegenkomen wat je ook
graag zoudt willen bouwen en monte
ren, schrijft dan gerust. Dan kan dat
wellicht dienen bij de uitgave van een
volgende serie.
En nu gaan wij aan de slag. Och ja,
nog iets. Ik hoor jullie al vragen, voor
welke leeftijd is dit alles berekend?
Als ondertitel werd gegeven „Het
electro-technisch knutselboek voor de
jeugd”.
Dus voor de jeugd? Och kijk eens hier;
knutselen doet óud en jong. Ja, het is
zelfs zo, knutselen houdt ons jong. En
zo behoren dan ook de ouderen al
knutselende tot de jeugd. Voor welke
leeftijd werd dit alles dus geschreven?
Om kort te gaan: voor die knutselende
„jeugd” en voor de overige jeugd.
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Algemene opmerkingen
Je moet dan in de allereerste plaats
weten, dat een mecano iets geheel an
ders is dan onze electro-mekaniko.
Kijk, bij die mecano is alles ijzer, weet
je. Daar heb je met geen electrische
stroom te maken. Bij onze electromekaniko echter, is de electrische
stroom dat, waarom het gaat. Wij ma
ken dingen en monteren installaties
om de electrische stroom te geleiden
van de ene plaats naar de andere. Een
electrische installatie is als het ware
een middel van transport voor de
electrische stroom. Die electrische in
stallatie is als het ware een kanaal met
water, hetwelk door zijn wallen naar
een bepaalde plaats stroomt.
„Maar wat zijn dan die wallen bij de
electrische stroom?” is natuurlijk direct
de vraag.
Die vraag had ik verwacht, en om die
vraag ging het mij nu juist. Wij onder
scheiden in de electrotechniek twee
soorten van materiaal, nl. geleiders en
niet-geleiders of isolatiemateriaal. En
nu wijst de weg vanzelf. De geleiders
laten natuurlijk de stroom door en de
niet-geleiders doen dat niet. Dat isola
tiemateriaal vormt steeds de wallen,
waardoor het water tot een kanaal
wordt en op zijn plaats gehouden
wordt. Daar, waar geen stroom mag
vloeien, daar moeten wij gebruik ma
ken van isolatiemateriaal. Dat maakt
dus al direct een groot verschil met de
mecano.
Dan nog dit. Wij zullen verschillende
dingen gaan maken, maar je moet be
denken, dat wij, zoals gezegd, niet alles
künnen gaan maken. Zo heb je b.v. op
het gebied van het signaalwezen in
stallaties, waarmede de waterstand in
een reservoir op elke willekeurige af
stand gecontroleerd kan worden. Ook
zijn er meer of minder gecompliceerde
brandmelderinstallaties. Kijk, bij der
gelijke installaties komen apparaten
voor, die niet zo geschikt zijn om zelf
in elkaar te zetten.
Ook moet je niet veronderstellen, dat
de electro-mekaniko zo’n beetje de
ambachtsschoollessen kan vervangen.
Dat is een zeer groot misverstand.
Wat je op een ambachtsschool geleerd

wordt, is natuurlijk zeer veel meer,
afgezien nog van het feit, dat je zoveel
vakken hebt op deze scholen. Naast de
practische montage heb je nog metaal
bewerking, houtbewerking, tekenen en
diverse theoretische lessen. Neen, de
ambachtsschoollessen vervangt deze
electro-mekaniko niet. Het tegendeel is
waar. Dóór deze electro-mekaniko zul
je gaan begrijpen wat ambachtsschoolonderwijs zeggen wil. Al bouwende en
monterende zul je gaan zien, wat je
ontbreekt. Je zult de behoefte gaan
gevoelen, van een en ander meer te
weten te komen, omdat je nu gaat
leren wat je niet'weet. Dat is het aar
dige van het systeem. Je zult te weten
komen wat je niet weet en wat je dus
moet gaan leren. Zo zul je juist door
de electro-mekaniko de behoefte aan
de ambachtsschool- en dergelijke les
sen gaan gevoelen.
Ik zal je alvast een voorbeeld noemen.
Wij hebben nu al een paar keer over
electrische stroom gesproken en zullen
dat nog meer doen. Maar ik ben er
zeker van, dat op een gegeven moment
de vraag bij je opkomt: „wat is eigen
lijk een electrische stroom?”
En het antwoord op die vraag krijg je
nu eenmaal niet door te bouwen en te
monteren al zouden er honderd electromekaniko’s zijn.
Kijk, deze en dergelijke vragen komen
dan zo langzamerhand al bouwende en
monterende bij je op en zo zul je dan
tot de ontdekking komen wat de am
bachtsschool te leren geeft.
Die vraag wat electrische stroom is,
heb je natuurlijk wel reeds eerder ge
steld. Maar de beantwoording is zó
gemakkelijk niet. Ik weet nog een
goede mop op dit gebied. Een professor
gaf college aan zijn studenten. Het was
een college over electriciteitsleer en
hij was bezig geweest te vertellen, dat
men het juiste van de electrische
stroom niet kende. Zijn betoog kwam
daarop neer, dat men eigenlijk niet
wist wat een electrische stroom is. Juist
zag hij achter in het lokaal een student
zitten slapen. Hij riep hem bij zijn
naam en vroeg hem: „Och mijnheer,
wij hebben het nu zo juist gehad over

7

V
de vraag, wat een electrische stroom
eigenlijk wel is. Zegt u mij dat nog
even.”
„Het spijt me zeer,” zei de student,
„maar ik ben het vergeten.” „Dat is
jammer,” antwoordde de prof., „de
enige mens, die wist wat een electri
sche stroom is, is het vergeten.”
Inmiddels is de wetenschap zo ver ge
vorderd, dat men nu wel weet wat een
electrische stroom is, maar dat is zo
ingewikkeld, dat ik het nu niet zo maar
even zeggen kan. Dat doen wij mis
schien wel eens op een andere keer.
En er zullen nog zoveel vragen bij je
opkomen, en dat is juist zo goed, want
nogmaals zeg ik je: door de electromekaniko kom je te weten wat je niet
weet en dat is de beste stimulans om
het ambachtsschoolonderwijs te willen
volgen.
En nu nog dit. Wanneer je zo aan het
bouwen gaat, moet je niet denken, dat
alle modellen er zullen uitzien zoals zij

er in werkelijkheid uitzien. Niets daar
van. Maar daarom is het ook niet be
gonnen. Als wij een drukknop gaan
maken voor een electrische schelinstallatie dan is het er niet om begonnen
nu eens een werkelijk natuurgetrouwe
drukknop te fabriceren. Dat is fabrieks
werk. Waar het ons om te doen is, is
het kennen van de werking van een
drukknop. Niet om het uiterlijke is het
begonnen, maar om het principiële.
Daarom bouwen wij het ook zelf. Je
kunt gemakkelijk in de winkel een
drukknop of een schel kopen. Maar
dan weet je niet, hoe deze in elkaar
zit. Wanneer je hem echter zelf bouwt,
dan weet je tegelijkertijd hoe alles is
opgebouwd; dus hoe alles werkt. Dat
is het grote voordeel. Overigens zullen
wij nog wel eens iets kopen; maar in
hoofdzaak bouwen wij zelf.
Zo weet je dus nu de hoofdlijnen.
Laten wij nu gaan beginnen.
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1. Drukknoppen bouwen.
Nou, daar gaat-ie dan, jongens. We
gaan beginnen.
We beginnen, zoals je weet, met de
schelinstallaties en moeten ons dus eerst
bezig houden met het maken van de
onderdelen van de apparatuur voor
deze installaties.
En dan beginnen wij maar vast met
het eenvoudigste.
De drukknop. En nu is al direct oplet
ten het parool.
Want wat is het geval? Ik heb je al
gezegd, dat wij twee soorten van ma
teriaal onderscheiden, nl. geleiders en
niet-geleiders, en dat het om het stro
men van de electrische stroom begon
nen is. Welnu, wat is nu het doel van
een drukknop?
„Een geleidende verbinding tot stand
te brengen.”
Juist. Maar waartoe dient deze gelei
dende verbinding?
„Om de schel te laten schellen door de
stroom, die nu kan doorstromen.”
Natuurlijk. Zo is het. Zie je nu wel
dat die naam eigenlijk misleidend is.
Want het ding heet drukknop en is
alleen maar middel. Doel is, die gelei
dende verbinding tot stand te brengen
door middel van die drukknop. Maar
hoofdzaak is, dat wij nu weten, dat er
een drukknop is en dat wij door die
drukknop in te drukken een geleidende
verbinding tot stand brengen. Maar wij
hebben gezien, dat de stroom over de
geleidende delen geleid moet worden
en daar niet buiten mag treden, zoals
het water door de wallen in het kanaal
gehouden wordt. Wij moeten dus aan
dacht schenken aan het feit, wat isola
tiemateriaal en wat geleidend materiaal
moet zijn.
En om nu te weten hoe zo’n ding er
van binnen eigenlijk uitziet, beginnen
wij eerst met de tekening van de druk
knop, zoals deze er uitziet, wanneer zij
gereed is. Ik heb alreeds een tekeninge
tje daarvan gemaakt; kijk. maar eens
op tekening 1.
Jullie zult wel bemerkt hebben, dat het
nog niet zo gemakkelijk is. Van zo’n

tekening zie je het niet zo goed als in
de werkelijkheid. Daartoe moeten wij
kunnen tekening lezen. Zoals een
zanger direct een nieuw stuk kan
zingen vanaf de muziek, omdat hij
muziek kan lezen, zo kan een techniker
direct zien vanaf de tekening hoe een
apparaat er uit ziet, omdat hij tekening
kan lezen. Maar het went wel, omdat
je eerst de tekening ziet, dan de onder
delen en daarna alles in elkaar gaat
zetten aan de hand van de tekening.
En als het dan gereed is, zie je het voor
je zoals je het eerst op de tekening zag.
Wanneer je dat eenmaal zo gedaan en
gezien hebt, gaat alles een volgende maal beter. Als je maar onthoudt, dat
wij het te bouwen apparaat meerdere
malen tekenen, door het van verschil
lende kanten te bezien, b.v. eerst van
voren, dat noemen wij vooraanzicht;
dan b.v. van opzij, dat noemen wij
zij-aanzicht en soms ook nog wel eens
van boven, als dat nodig is ter verdui
delijking, en dat noemen wij dan bo
venaanzicht. Ook zegt men wel le, 2e en
3e projectie en deze wijze van tekenen
heet dan ook projectie tekenen. Maar
laat ik oppassen, dat ik er geen ambachtsschoolles van maak, want dat
projectie tekenen leer je op de am
bachtsschool. Daarom, voor op het
ogenblik genoeg van dit alles. Kijk nu
maar eens naar mijn tekening; wat zie
je dan?
Een vooraanzicht en een zij-aanzicht,
maar geen bovenaanzicht.
Juist. Maar wanneer je nu die tekening
goed in je opneemt en je een en ander
voorstelt in je verbeelding, wat zie je
dan in hoofdzaak?
„Een drukknop en een veer.”
Juist, zo is het. En deze veer nu is voor
het tot stand brengen van die gelei
dende verbinding. Want wat gebeurt
er wanneer ik op die drukknop druk?
„Dan gaat die veer naar omlaag.”
Goed zo, maar die veer drukt tenslotte
tegen een boutje. En zodra die veer
tegen dat boutje aandrukt is de gelei
dende verbinding tot stand gebracht.
Maar wat is nu de mop? Zoals je uit
de tekening kunt zien, is de veer en dat
boutje op het grondplaatje gemonteerd,
zodat in rusttoestand beide eigenlijk al
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met elkaar verbonden zijn zonder dat
de veer gedrukt wordt. Mag dat?
Natuurlijk niet. Maar dan is die grond
plaat natuurlijk van isolatiemateriaal
om te voorkomen, dat de stroom in de
rusttoestand van de veer reeds door
de grondplaat naar het contact stroomt.
Aldus wordt er alleen maar een ge
leidende verbinding tot stand gebracht
bij het drukken van de knop, die de
veer op de bout doet rusten. De bout
van de veer en de contactbout vormen
dus de beide aansluitpunten van de
drukknop. Daarop moeten later bij het
monteren de draden aangesloten wor
den. Deze drukknop heb je dus nu
vanaf de tekening wel begrepen.
Nu is er ook nog een andere soort; een
soort waarbij in rusttoestand reeds een
geleidende verbinding tot stand ge
bracht werd, die door het drukken van
de knop verbroken wordt, terwijl de
veer bij het doordrukken weer op de
bekende contactbout komt. Zo hebben
wij dus drie contacten. De veer, het
rustcontact en het bekende contact,
hetwelk wij een arbeidscontact noe
men, omdat het pas , na een bepaalde
arbeid verricht te hebben, gesloten
wordt. Ook zegt men wel: een breekcontact en een maakcontact, terwijl
het geheel een wisselcontact heet.
Maar het wijst de weg vanzelf, vind je
niet?
Nu dan, deze drukknop met wisselcon
tact zie je ook op de tekening. Maar nu
zie je voor het aangeven van dat wis
selcontact een zij-aanzicht en een bo
venaanzicht getekend. Waarom hebben
wij nu een bovenaanzicht nodig?
Dat bovenaanzicht dient om duidelijk
te kunnen zien, waar dat rustcontact
op de grondplaat is aangebracht.
Nu dan, in de tekening zie je dus pre
cies waar dat contact moet staan en
ook zie je duidelijk, dat de veer in rust
tegen de vaste veer drukt en zo een
rustcontact vormt. Onder aan de grond
plaat ontstaan dus nu drie aansluitcontacten voor de draden van de in
stallatie, nl. boutje 4, 5 en 8. Want je
weet, wij hebben afgesproken onze
onderdelen een inventarisnummer te
geven net als in een groot magazijn.
En nu de onderdelen.
Wij hebben nu gezien hoe de druk
knoppen er uit zullen zien. Thans gaan
wij ons eens met de onderdelen bezig
houden.
Het zou wel mogelijk zijn deze aan de
tekening van de drukknop te ontne
men. Maar het vermelden van alle
gegevens in de tekening, zou ten ge
volge hebben, dat de tekening te
onduidelijk werd. Daarom is het de
gewoonte een afzonderlijke tekening te

maken van de onderdelen. Dan kunnen
alle bijzonderheden van die onderdelen
bij het onderdeel zelf vermeld wor
den. Je zult dat aan de hand van de
tekening der onderdelen wel begrijpen.
En hier is dan die tekening. (Tek. 2.)
Maar wat zijn die nummers I Dl enz.,
zullen jullie vragen.
Kijk, dat gaat zo. Die I is de aandui
ding, dat het een onderdeel is van de
Electro-mekaniko deel I. De D geeft
aan, dat het een onderdeel is van de
drukknoppen en de 1, 2, 3, enz. geeft
aan, dat het ’t le, 2e, 3e, enz. onderdeel
daarvan is.
Verder zie je bij alle onderdelen alle
maten opgegeven en wel in millimeters
(mm). Daarom noemen wij zo’n teke
ning ook wel eens een maatschets of
maattekening. Zie nu b.v. die grondplaat eens. Om alle gaatjes te kunnen
boren is het noodzakelijk de plaatsen
aan te geven door de afstanden in mm.
Die lijnen door de middelpunten van
de gaatjes noemen wij hartlijnen. Zó
is het midden van het gat volkomen
gegeven, ook voor het gat in de boven
plaat, waar de drukknop doorheen
moet.
Wanneer je nu deze maattekening van
de onderdelen ziet en je controleert
haar met de tekening van de drukknop
zelf, dan zul je zien, dat je alle onder
delen „thuis” kunt brengen.
Maar nu nog één ding. Er staat niet op
een van de tekeningen van welk mate
riaal die onderdelen zijn.
Kijk, daarover moeten wij nu juist nog
even praten. Die grondplaat I Dl moet
uit isolatiemateriaal bestaan. Zeer goed
zou het zijn, wanneer wij hiervoor een
stukje eboniet van 2 mm dikte zouden
nemen. Maar nodig is het niet. Wij
kunnen ook een plankje gebruiken.
Hout is niet zo’n goed isolatiemateriaal,
maar wij hebben hier met lage span
ning te doen en dan gaat het nog wel.
De bovenplaat kan vanzelfsprekend
van hout zijn. Dan de boutjes. Boutjes,
die alleen maar dienen voor de con
structie, dus I D 3, kunnen van ijzer
zijn. De boutjes, die voor geleiding
dienst doen, kunnen echter weer beter
van koper, of liever van messing zijn.
De contactveren I D 6 en I D 9 kunnen
ook van messing zijn, maar er kan ook
een ander materiaal genomen worden.
Over „contacten” zou zeer veel te ver
tellen zijn, maar dat voert te ver.
„Waarom valt daarover zoveel te ver
tellen?” hoor ik jullie reeds vragen.
Omdat bij het openen van stroomvoerende contacten meestentijds een
zwakkere of sterkere vonk ontstaat en
tegen die vonk moet het materiaal
bestand zijn. Maar dat leer je wel op
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de ambachtsschool. Tenslotte kan de
drukknop zelf van hout zijn. Als het
maar isolatiemateriaal is, want, wan
neer je met je vinger op de knoo
drukt, som je toch in aanraking met
de stroomvoerende delen. En nu geef
ik direct toe, dat dit in ons geval niet
erg is, maar bij hogere spanningen is
het wel erg. En nu weten jullie alles.
De fabricatie kan beginnen. Dus nu iets
over het bouwen der drukknoppen.
Het beste is om eerst alles op de grondplaat vast te zetten en eerst daarna de
bovenplaat erop te monteren.
Alleen wilde ik dit nog zeggen: Die
boutjes I D 5 en ID 8 moet je natuurlijk
heel precies monteren. Want met
boutje I D 5 kun je precies decontactopening regelen, terwijl je met boutje
I D 8 het rustcontact verzekeren kunt,
d.w.z. I D 8 moet zodanig aangebracht
worden, dat de veer I D9 met druk op
de veer I D6 rust. En dan nog dit. Je
hebt op die tekening van de onder
delen die vele sluitringetjes gezien op
de boutjes. Kijk, op het goede gebruik
van die ringetjes komt het ook aan om
een stevig geheel te krijgen. Telkens
moet een ringetje onder het kopje of
moertje aangebracht worden. Maar
daar, waar een draad ter aansluiting
vastgezet moet worden, moeten er twee
siUitringetjes gebruikt worden. Om een
goede verbinding en een goed contact
te verzekeren moet de draad nl. tussen
twee ringetjes geklemd worden.
En wanneer je alles gereed hebt, zul je
zien, dat het waar is wat ik je gezegd
heb omtrent het tekening lezen. Ik ge
loof, nu je eerste model gebouwd is,
dat het tekening lezen wel wat beter zal
gaan.
Hoe zo’n drukknop er nu werkelijk
uitziet?
Kijk, dat is nu geheel afhankelijk van
het feit voor welke installatiesoort de
drukknop gebruikt moet worden.
Daarom zullen wij die aangelegenheid
behandelen bij het bespreken van het
monteren der installaties. Maar nu
moeten wij verder gaan met het bou
wen van de apparatuur.

i

2. Een omschakelaar bouwen.
Behalve drukknoppen, hebben wij voor
bepaalde schelinstallaties ook omscha*’ kelaars nodig. Er zijn weer verschil
lende soorten van omschakelaars, maar
wij zullen ons bezig houden met een
eenvoudige soort. Jullie hebben in een
winkel misschien wel eens gehoord,
dat de vrouw tegen haar man zei: „Zet
de schel even af, man”, en dan zette
haar man zo’n klein schakelaartje om.

Nu, dat is nu een omschakelaar. Met
zo’n omschakelaar kunnen wij de lei
ding onderbreken en gaat de schel dus
niet meer over, wanneer wij de druk
knop indrukkeh. En zo zijn er ook
andere gevallen mogelijk. Maar in
principe gaat het er dus steeds om, een
onderbreking te maken in de gelei
dingen, of wel een doorverbinding tot
stand te brengen. Het is dus als met
de drukknop het geval was. Maar met
de drukknop maken wij een tijdelijké
verbinding. Laten wij de knop los, dan
veert deze weer terug. Plaatsen wij
echter een omschakelaar in een be
paalde stand, dan blijft die stand ge
handhaafd. En zo zal het je duidelijk
zijn, dat wij ook bij de omschakelaar
weer isolerende en geleidende materia
len onderscheiden.
Zo’n omschakelaar heb je dus ook al
eens gezien en nu zal ik je de tekening
laten zien van de omschakelaar, die
wij gaan bouwen. (Tek. 3). En
bij het bekijken van die tekening
merk je wel, dat je al beter de
tekening kunt lezen. Je hebt er
nu al minder moeite mee. Het is net
alsof je je die omschakelaar nu door
die tekening kan voorstellen, zoals zij
er in werkelijkheid uit zal zien. En die
richting moeten wij ook uit. Wij heb
ben dus, zoals je gezien hebt, een voor
aanzicht en een bovenaanzicht nodig
om te laten zien hoe zo’n omschakelaar
er uitziet. Kun je nu ook uit deze teke
ning zien wat je met een omschakelaar
doen kunt? Vanzelfsprekend! Wij zien
een schakelarm, die op drie contacten
geplaatst kan worden en onder die
schakelarm zijn veren aangebracht om
goed contact te maken. Wat te zeggen
van de ondérdelen, die in de tekening
met 10 5 aangegeven zijn? Kijk, dat
zijn glijbaantjes. Deze zijn tussen de
contacten aangebracht en zijn net zo
hoog als deze. Wanneer wij nu van het
ene contact naar het andere omschake
len zullen de contactveren daardoor
g'emakkelijk van het ene contact op het
andere glijden. Maar natuurlijk moeten
deze glijbaantjes, evenals de grondplaat, weer uit isolatiemateriaal ver
vaardigd worden, anders heb je na
tuurlijk direct verbinding tussen deze
twee contacten. Wij zeggen dan, dat er
„-sluiting” is tussen deze twee contacten
en dat mag natuurlijk niet.
Wij maken dus nu volgens de tekening
een omschakelaar voor drie contacten.
Waarschijnlijk hebben wij een om
schakelaar met twee contacten nodig,
maar dat zullen wij nog wel eens zien.
Overigens kun je natuurlijk wel omschakelaars met 4 en 5 en meer con
tacten maken, dat is alles vanzelfspre-
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kend afhankelijk van de installatie,
waarvoor de omschakelaar gebruikt
moet worden. Zoals je verder op de
tekening kunt zien, moeten alle contac
ten weer onder de grondplaat met
verbindingsdraden van de installatie
verbonden worden. Wij kunnen dus
vier draden in totaal aansluiten en wel:
driemaal I 0 2 en eenmaal 10 4.
En nu wij gezien hebben hoe de om
schakelaar er uitziet en hoe deze
werkt, kunnen wij weer gaan beginnen
met de onderdelen. Ook nu weer zijn
deze onderdelen elk afzonderlijk ge
tekend om toch maar vooral duidelijk
alle afmetingen te kunnen vermelden.
Nu moet ik nog een opmerking maken
over de wijze van tekenen. Ik heb je al
gezegd, wat een hartlijn is. Een hart
lijn tekenen wij steeds door het mid
delpunt van een gat, of door het „hart”
van een ronde bout. Zo’n hartlijn wordt
altijd getekend als een punt-streeplijn
en altijd veel dunner dan de lijnen
van de figuur. Maar wij gebruiken ook
een streeplijn.
Zie je uit deze tekening, wanneer wij
deze lijnsoort gebruiken? Het is om aan
te geven, dat het eigenlijk een niet
zichtbare lijn is. Wanneer je de grond
plaat in bovenaanzicht ziet, kun je de
twee steunen onder de grondplaat niet
zien. Maar zij zijn er wel. Daarom
geven wij deze aan met een streeplijn,
d.w.z. zij zijn er wel, maar wij zien ze
niet. Verder is er een ander nieuwtje,
nl. die veren onder de schakelarm. Om
die veren met de schakelarm te ver
binden, hebben wij nu eens wat anders
nodig dan boutjes. Wij gebruiken daar
voor een paar klinknageltjes. Die veren
worden dus aan de schakelarm „ge
klonken”. Daarom zijn geen afme
tingen van de gaatjes gegeven. Je kunt
in dit geval gemakkelijk met een paar
heel kleine klinknageltjes klinken.
Zie maar eens wat je krijgen kunt voor
dat doel.
Verder is nieuw de schroefdraad in de
schakelarm voor het schroefje, waar
mede het houten knopje op deze arm
moet worden bevestigd. Die houten
knopjes kun je eventueel zo in de win
kel krijgen. En als dat alles nu klaar
is, kunnen wij weer gaan bouwen.
Het eerst nu maar die contacten opzet
ten, zodat je de stukjes „glijbaan”
definitief pas kunt maken. En dan kun
je de schakelarm aanbrengen. Je moet
nu zodanig met de moeren en sluitplaatjes werken, dat je een goed functionnerend draaipunt krijgt. Jullie zult
zien, hoe alles nog meevalt.

3.

Het bouwen van een schel.

En met dat al zijn wij nu gekomen bij
het maken van een electrische schel.
Wij maakten eerst de makkelijkste
apparaten voor een electrische schelinstallatie, nl. de drukknop en de om
schakelaar. Maar nu moeten wij dan
de schel gaan maken. En tekening 4
geeft je weer een beeld van dat, wat
wij maken moeten. Inmiddels kun je
nu wel zoveel beter tekening lezen, dat
je zonder veel moeite zelf kunt bepalen
uit welke onderdelen zo’n schel is op
gebouwd. En toch... Er zijn nu weer
andere moeilijkheden. In de eerste
plaats dit. Die vorige apparaten werden
met de hand, dus mechanisch bediend.
Maar de schel niet; die w,ordt electrisch
bediend. Zo komen wij weer bij een
nieuw principe, want de electrische
stroom moet nu doen wat anders onze
hand zou moeten doen. En hoe gaat
dat? Hier komt het magnetisme ons te
hulp. En dit magnetisme wordt door
de electrische stroom opgewekt. O, zul
je zeggen, dan dienen daarvoor die
twee draadklossen zeker, die met 5 zijn
aangegeven. Juist, dat is goed gezien.
Die draadklossen (spoelen) zijn net als
je moeders garenklossen. Wanneer nu
door die opgewonden, geïsoleerde ko
perdraden stroom gaat, wordt er mag
netisme opgewekt. Die bouten met 4
aangegeven, zijn van ijzer en dat ijzer
wordt dus magnetisch, omdat het in de
spoel is aangebracht. Hier voelen jullie
weer de behoefte aan de ambachtsschoollessen, nietwaar? Ja, dat begryp
ik, maar ik kan er nu toch niet meer
over vertellen.
Dan is er nog een derde nieuwtje, nl.
de bedrading van de schel, d.w.z. de
draden naar de spoelen en klemmen
om de electrische stroom op de juiste
wijze te geleiden. Deze bedrading nu
is iets gecompliceerder dan bij een
normale schel, omdat de schel, die wij
gaan maken tegelijk als serieschel ge
bruikt kan woorden. In een normale
schel is alleen de contactschroef links
boven aanwezig (7). Doch bij een serieschel is de contactschroef rechts onder
nodig (ook 7). Daarom zien jullie op
de tekening staan: „a. alleen bij serie
schel”, want a. is laatstgenoemde con
tactschroef. En in dat geval moeten
dan ook andere draadverbindingen ge
maakt worden, omdat de schel dan an
ders werkt. Jullie zult het wel zelf uit
de tekening kunnen zien, maar ik wil
je toch daarbij nog even helpen.
Want na het tekening lezen hebben wij
nu te doen met een soort van „schema”
lezen, omdat wij in een schema (be-
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,dradings-schema) de stroomloop kun
nen volgen.
Nu gaan wij eerst het geval na van een
gewone schel. De stroom komt binnen
bij klem 9 links boven, gaat over draad
3, contactschroef 7, veer en anker 8
(vóór de spoelen 5 en kernen 4), klem
3, de spoelen 5, steun 3, ijzeren juk 2,
steun 3, klem 9 rechts boven, waar de
stroom weer de schel verlaat. Zo heb
ben jullie dus voor het eerst schema
gelezen en tegelijkertijd de namen van
de onderdelen geleerd. Maar hoe gaat
die schel nu schellen, zul je vragen.
Wel, wat gebeurt er nu. De kernen 4
worden magnetisch en trekken het an
ker 8 aan. Maar als dat aangetrokken
wordt, wordt het contact bij 7 en de
veer verbroken. De stroom kan dus
niet meer doorgaan; de spoelen worden
stroomloos en het magnetisme ver
dwijnt. Gevolg? Wat denk je? Natuur
lijk: het anker 8 wordt weer losgelaten,
veert terug en maakt weer contact. De
stroom is weer gesloten en het spel be
gint opnieuw. Zo zien jullie dan nu, dat
anker 8 steeds heen en weer zal gaan,
met het gevolg, dat telkens de belschaal 10 aangetikt zal worden. En het
schellen is tot stand gebracht. Een
voudig, nietwaar? Als wij het eenmaal
weten, wel.
En nu wanneer wij met een serieschel
te doen hebben. Welnu, op de tekening
staat, dat dan verbinding 3 vervalt en
de verbindingen 1 en 2 gemaakt moe
ten worden. Hoe wordt dan de stroom
loop? Wel, heel eenvoudig. Klem 9
links boven, draad 1, steun 3, spoelen 5,
steun 3, juk 2, steun 3, klem 9 rechts
boven. Anker 8 wordt weer aangetrok
ken. Maar wat gebeurt er nu? Het
veertje van anker 8 komt nu tegen
contactschroef 7 van a aan. En wat
nu gebeurt is weer geheel nieuw. Letten
jullie daarom goed op, want wij ont
dekken dan vanaf draad 1 twee
stroomwegen, nl. de reeds genoemde
over de spoelen 5 naar steun 3 en een
over anker 8, a, draad 2 naar dezelfde
steun 3 van de eerste stroomweg. Vanaf
draad 1 kan de stroom dus twee wegen
gaan. En wat doet de stroom dan? Het
zelfde wat wij zouden doen; hij kiest
de gemakkelijkste weg en deze is over
het anker 8. Door de spoelen gaat dus
nu geen stroom meer en wij zeggen,
dat zij kortgesloten zijn door het anker
8. Nu valt het anker niet af door
stroomverbreking, maar door kortslui
ten van de spoelen. Overigens is het
resultaat natuurlijk weer hetzelfde.
En nu de onderdelen. Wanneer ie de
tekening 5 van de onderdelen bekijkt,
zul je zien, dat die niet veel moeilijk
heden geeft. Maar er is toch weer iets

nieuws te vennelden. Bij de grondplaat
zien jullie staan Schaal 1 : 2. Wat is dat
nu weer? Wel, dat zit zo. Van die
grondplaat is niet zoveel te vermelden
en wanneer deze op ware grootte ge
tekend zou worden, wordt er te veel
ruimte ingenomen. Daarom tekenen wij
die grondplaat de helft kleiner. Schaal
1 : 2 wil dus zeggen, dat alles van de
tekening afgemeten, in werkelijkheid
tweemaal zo groot is. Eén cm wordt
dus twee cm.
Het juk 2 is van ijzer. Dat is omdat de
kernen daarin (met schroefdraad) zijn
aangebracht om het magnetisme te
geleiden, maar bovendien hebben wij
uit de stroomwegen gezien, dat ook de
stroom erdoor gaat. De kop van de
boutkernen moet schoongevijld wor
den. Het anker 8 is eveneens schaal
1 : 2 getekend en het zal jullie wel
duidelijk zijn, dat de stalen veer.jes
op het ijzeren ankertje geklonken
worden.
De boutjes I S 7 moeten van contact
punt voorzien worden. En dan de
stroomspoeltjes. Deze kunnen gemaakt
worden van dik carton volgens de ge
geven afmetingen. Maar het wikkelen
van de draad vraagt wel enig geduld
van jullie. Het is draad van 0,3 mm
dikte met katoenen of zijden isolatie.
Ook emailledraad is natuurlijk bruik
baar. Voor de 1260 wikkelingen zijn bij
netjes op wikkelen ongeveer 18 lagen
nodig (70 per laag). De belschaal vind
je wel op de een of andere markt. Bij
andere afmeting der belschaal moeten
jullie natuurlijk wel een en ander zo
veranderen, dat alles weer past. Nu is
alles jullie wel duidelijk, denk ik, en
kun je alles weer gaan fabriceren.
En het opbouwen? Och, jullie zijn nu
wel zo handig geworden, dat ik daar
van niet veel meer behoef te vertellen.
O ja, dan nog iets over de spoeltjes. Ik
heb wel gezegd 1260 wikkelingen,
maar hoe lang is de draad dan?
Zij, die al wat geleerd hebben van wis
kunde, kunnen zeggen, dat de omtrek
van een cirkel 3,14 maal zo groot is als
de middellijn. Maar nu zal ik toch maar
even zeggen, dat er ongeveer 150 m
draad nodig is in het geheel.
4.

Het monteren van schel*
installaties.
Nu zijn wij bij een gevaarlijk punt
aangekomen, jongens, want nu moeten
wij installaties gaan monteren met de
gebouwde apparaten en aan de hand
van de schema’s, die gegeven zijn op de
tekeningen 6 en 7. En nu hoor ik jullie
al zeggen: „Gevaarlijk, waarom ge
vaarlijk? ” Kijk, dat zit zo. Het monte-
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ren van installaties kun je op verschil
lende manieren doen. Je kunt het doen
zoals het op de ambachtsscholen ge
schiedt, nl. op een groot houten schot,
waarop de verbindingsdraden met
schel haakjes vastgezet worden en dan
is er geen gevaar aan de lucht. Maar
je kunt het ook gaan doen alsof het
werkelijkheid is, zodat de draden door
gangen en kamers gespijkerd worden.
En dan begint natuurlijk het gevaar.
Want dan komen de eventuele bescha
digingen van muren, van verf, van
behang, van eventuele andere gelei
dingen, zoals waterleidingbuizen, enz.
En nu kan het mij natuurlijk helemaal
niet schelen hoe je de installatie wilt
gaan monteren, dat moeten jullie zelf
maar weten; doch een gewaarschuwd
man geldt voor twee. Pas dus op en
maak geen moeilijkheden, want ook
het monteren van installaties is een
vak en eist vakroutine. Zelfs de vak
man gebeurt het nog wel eens, dat hij
bij het aanleggen der geleidingen door
een waterleidingbuis boort en een waterballet veroorzaakt!
Voor deze schelinstallatie heb je na
tuurlijk niet zoveel van die vakkennis
nodig als zulks het geval is voor het
monteren van b.v. grote telefooninstallaties. Wanneer je hiervan wat meer
zoudt willen weten, kunnen jullie mijn
boek over „Het monteren van telefooninstallaties” raadplegen.
Dus zie maar eens wat je doet, maar
voorzichtig en geen beschadigingen.
En, zoals gezegd, de schema’s voor de
installaties vinden jullie op de teke
ningen 6 en 7. Maar die tekeningen
zullen jullie op het eerste gezicht nog
wel wat vreemd vinden, want wij heb
ben hier weer met een nieuwe afdeling
van het schema lezen te doen. Eerst
hebben jullie kennis gemaakt met het
schema lezen als het lezen van een zgn.
bedradingsschema. Nu komen wij tot
het schema lezen van een montageschema en wel in zijn bijzondere vorm
van principieel montageschema. Want
de normale schema’s zijn zo uitgevoerd,
dat wij precies aangegeven krijgen, op
welke aansluitklemmen van de appa
raten de draden van de installatie aan
gesloten moeten worden. Dat alles is
hier niet het geval. Voor het aangeven
van de apparaten wordt in het princi
piële montageschema een „symbool”,
een bepaald „teken” gebruikt. Zo ge
ven wij de schel b.v. aan met een
cirkel met 2 punten als aansluitklem
men; de drukknop met 2 punten; de
batterij met een dunne en kleinere,
dikke, verticale streep, enz. Nu je dat
weet, zul je al weer wat beter het
montageschema begrijpen. Een stip op

de montagedraden wil zeggen, dat daar
de draden aaneen gelast zijn.
En nu de installatiesoorten. In de regel
wijzen de bijschriften de weg wel vol
doende. Twee installatiesoorten wer
den gegeven en wel de meest normale
(tekening 6) en de meer bijzondere
installaties (tekening 7). Je zult na
tuurlijk zelf wel voldoende fantasie
hebben om te bepalen in welk geval
die verschillende installaties gebruikt
worden. Het gaat er altijd om, dat een
of meerdere mensen door middel van
een door schel of schellen gegeven
signaal, gewaarschuwd worden door
een of meerdere personen. Schema 4
geeft het geval van de serieschellen.
En nu zullen jullie wel vragen: „Wat
is nu weer het verschil tussen instal
laties met serieschellen en installaties
met normale schellen?” Kijk, dat zit
zo! Wij onderscheiden in de electrotechniek twee schakelingen, die op elk
gebied voorkomen; de serieschakeling
en de parallelschakeling. De schellen
van installatie 3 b.v. zijn parallel ge
schakeld evenals de drukknoppen van
installatie 2. In dat geval takken wij
steeds van de hoofdleiding af. Maar de
schellen van installatie 4 zijn niet elk
afzonderlijk afgëtakt. Zij zijn beide
„achter elkaar” geschakeld en worden
dus gezamenlijk op de hoofdleiding
aangesloten. Dat is serieschakeling. En
voor dat geval hebben wij de schellen
met seriecontact nodig.
Dan de bijzondere installaties. Wan
neer wij een schelinstallatie maken
volgens schema 1 , tekening 6, dan kan'
de opgeroepene niet te kennen geven,
dat hij het schelsignaal gehoord heeft.
Dat kan in bepaalde gevallen toch wel
noodzakelijk zijn. Schema 1 van teke
ning 7 geeft nu zo’n antwoord- of
retourschelinstallatie. Kamer 2 roept
kamer 1 en kamer 1 belt kamer 2 terug
en omgekeerd natuurlijk. Veronderstel
nu eens, dat tussen deze beide kamers
een groot fabrieksterrein ligt en de
afstand tussen beide een leidingafstand
van ± 200 m met zich brengt. Dan zou
den wij een grondkabel met 3 draden
nodig hebben en deze grondkabel zou
± 200 m lang moeten zijn. Dat kan
goedkoper. Schema 2 geeft de oplos
sing te zien, waarbij de grondkabel
maar 1 draad behoeft te hebben. Maar
dan wordt de geleidende aarde (ver
binding met de waterleiding) als twee
de pool gebruikt en hebben wij druk
knoppen met wisselcontact nodig.
Dan zien jullie op de tekening nog
twee alarminstallaties voor fabrieken
bijvoorbeeld. Deze schema’s zullen geen
nadere verklaring behoeven, wanneer ’
je de bijschriften goed leest. Het is wel
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aardig, wanneer je zo eens voor jezelf
wat installaties van deze soort bedenkt
naar aanleiding van gevallen waarover
je zoal hebt horen spreken.
En tenslotte zien wij in schema 5 dan
nog een geval waarbij de omschakelaar wordt gebruikt, die wij gebouwd
hebben. En nu hoor ik de een al zeg
gen: „Maar nu heb ik geen schema
gezien voor dit of dat geval,” en een
ander zal zeggen: „Ik heb geen schema
gezien voor weer een ander bepaald
geval.” En dan zeg ik: „Ik geloof jullie
graag! Er zijn nog zo veel mogelijk
heden voor schelinstallaties. Maar
jullie hebben nu geleerd drukknoppen
te bouwen, omschakelaars te bouwen
en schellen te bouwen. Het interessant
ste is nu, dat je zelf voor de nodige
verscheidenheid kunt zorgen. Bouw
maar wat je wilt, monteer maar wat
je wilt, maar wees voorzichtig. Pas op
het huis en zijn geleidingen.
Een montagebord kan ook al interes
sant genoeg zijn.
En wat betreft de stroombron, waar
alles op moet werken wat jullie ge
monteerd hebben, het volgende. Je
kunt een droogelement als stroombron
gebruiken, maar je kunt ook een scheltransformator (Trafo) gebruiken. Zo’n
scheltrafo kun je bovendien nog zelf
maken ook. Dat zul je in dit boekje
ook nog leren.
En dan heb ik nog beloofd, dat ik
jullie de apparaten zou laten zien zoals
zij er in werkelijkheid uitzien. Is dat
in dit geval wel nodig? Ik geloof het
niet. Wanneer je een drukknop wilt
zien, kom je deze dikwijls genoeg op
je weg tegen. Wanneer je een schel
wilt zien, kun je die ook al dikwijls
genoeg zien. En de drukknoppen van
een etageschelinstallatie zie je elke
dag. En anders loop je maar eens langs
de etalages van de winkelier in electrotechnische artikelen en blijf maar eens
met aandacht de artikelen bekijken,
die hij alzo te koop aanbiedt.

b. Schelinstallaties
met nummerbord.
1.

Het bouwen van een num
merbord.

Uit de diverse installatiesoorten van de
tekeningen 6 en 7 zullen jullie nu wel
gezien hebben, dat er verschillende
mogelijkheden zijn. Maar wanneer je
voldoende oplettend bent geweest, zul
je ook iets anders gemerkt hebben.
Die schelinstallaties hebben nl. mees
tentijds een zeer grote tekortkoming.

Men weet niet waar gebeld wordt. Dat
kan men nu wel soms ondervangen
door het afspreken van bepaalde sig
nalen, b.v. 1 maal, 2 maal, 3 maal bel
len, enz., maar al dat lawaai heeft toch
ook weer zijn nadelen. Wanneer op één
kamer twee schelinstallaties uitkomen
met haar schel, dan wordt het een
wanhopige geschiedenis, wanneer die
schellen dan ook nog tegelijk overgaan
met verschillende signalen. Jullie be
grijpen nu wel, dat op dat alles wat
anders gevonden moet worden. Voor
waarde is, dat de schel alleen maar
normaal moet overgaan in alle geval
len, ook wanneer er vanuit b.v. 20 ver
schillende plaatsen of kamers gebeld
kan worden. En hoe doen wij dat nu,
denken jullie? Wel heel eenvoudig; wij
moeten een inrichting hebben, die ons
laat zien, dat bij het overgaan der
schel, dit het gevolg was van het druk
ken van b.v. drukknop 15. Ja, zul je
zeggen, gemakkelijk gezegd, maar hoe
is dat te bewerkstelligen. Inderdaad,
op het eerste gezicht lijkt dat moeilijk,
maar dat is het niet. Er zijn in de
techniek wel moeilijker problemen
opgelost geworden. Kijk, de oplossing
is deze. Tegelijk met de schel moet
weer een electromagneet onder stroom
gebracht worden, evenals bij de schel
zelf en met die electromagneet kunnen
wij weer mechanische handelingen
verrichten. En een der mogelijkheden
van deze mechanische handelingen ligt
in ons geval al zéér voor de hand; wij
laten het nummer vallen van de druk
knop, die gebruikt werd. Hebben wij
dus een installatie met 20 drukknop
pen, dan hebben wij maar 1 schel, doch
20 electromagneten en elk dezer mag
neten heeft zijn eigen nummer van 1
tot 20. Eenvoudig, nietwaar? En wan
neer jullie nu eens goed nadenkt, dan
geloof ik zeker, dat jullie zo’n nummer
bord voor schelinstallaties wel eens
gezien zult hebben in het een of ander
pension of hotel, wanneer je met
vacantie was. Heb je het nog niet
gezien, dan moet je een volgende
vacantie je ogen maar goed de kost
geven.
En nu gaan wij zo’n nummerbord ma
ken en wel voor twee drukknoppen.
Wat mij aangaat, mag je er natuurlijk
wel een maken voor 10 of meer druk
knoppen. Maar op tekening 8 heb ik
een nummerbord gegeven voor twee
drukknoppen. En nu maar eens goed
de tekening bekijken ...
Ja, dat valt niet mee! Je hebt nu wel
een weinig tekening leren lezen, maar
deze tekening moet je eerst heel goed
bekijken en de beide aanzichten verge
lijken, wil alles je duidelijk zijn. Laten
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wij daarom even die tekening samen
ontleden.
In de eerste plaats zien wij natuurlijk
duidelijk de beide electromagneten
met hun ijzeren boutjes als kern. Maar
je hebt zeker al wel reeds opgemerkt,
dat zij nu niet op een gemeenschappe
lijk juk gemonteerd zijn. Dat is nu
overbodig. Zij zijn elk op een afzon
derlijk steuntje gemonteerd en de
' beide draadeinden van de spoelen zijn
naar de aansluitklemmen gevoerd.
Nu zien jullie boven de kernen het
anker aangebracht. En om dat anker is
het nu speciaal begonnen, want het
heeft een belangrijke taak te vervullen.
En wat is die taak, kijk eens goed!
Juist, dat anker moet het nummer be
dienen. Je kunt duidelijk op de teke
ning zien, dat het anker tegelijk als
pal dienst doet en dat die pal het
nummer vasthoudt in ruststand. Het
pennetje op de lange arm van het
nummer komt nL achter de pal vast te
zitten en de spiraalveer van het anker
drukt de pal tegen de pen. Pen 13
boven het anker zorgt er voor, dat
het anker op de juiste hoogte blijft
staan. Nu zien jullie zeker wel duide
lijk hoe dat alles werkt. De tweede
spoel is getekend zonder nummerarm,
zodat je de pal op het anker en de pen
van de arm goed zien kunt.
Maar wat gebeurt er nu verder? Heb
ben jullie dat al voor jezelf uitge
maakt? Wel, heel eenvoudig. Druk
knop 1 wordt b.v. gedrukt en electromagneet 1 komt daardoor onder stroom
tegelijk met de schel. En wat gebeurt
er nu? Natuurlijk; goed gezien. Het
anker wordt aangetrokken, de pal gaat
omhoog, de pen van de nummerarm
wordt niet meer vastgehouden en door
de zwaarte van het nummer valt het
naar omlaag, draaiende om boutje 11
als as. En nu komt No. 1 duidelijk
zichtbaar vo'or het venstertje van de
voorplaat 3.
Maar, zul je vragen, hoe komt dat
nummer nu precies voor dat venstertje
te staan? Kijk maar eens goed, dan zie
je het wel op de tekening.
Juist, dat komt door het pennetje op
de schuifstang 15. Het gevallen No. 1
staat gestreept ingetekend en dan zie
je die korte arm tegen de pen op de
. schuifstang. Maar deze pen heeft nog
een tweede doel. Want het nummer
moet weer in rust gebracht worden
zodra het gezien werd door de bedien
de of het kamermeisje. Dat gebeurt
door die schuifstang 15 naar links te
drukken. Dan drukt de pen tegen de
korte arm; het nummer gaat omhoog
om zijn as (boutje 11) en het pennetje
van de lange arm komt weer achter
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de pal. Wanneer de bediende de schuif
stang nu loslaat, veert deze in rust
terug. De pen bij steun 16 links zorgt
er voor, dat de stang niet te ver terug
veert. Is het niet bar eenvoudig als je
het eenmaal weet? Wanneer je nu nog
eens rustig de tekening bekijkt dan zul
je zien, dat je alles „thuis” kunt
brengen en de tekening dus volkomen
„gelezen” kan worden. Vooral wanneer
je de tekeningen 9 en 10 voor de
onderdelen er nog eens bijneemt.
En nu kunnen wij dus zonder bezwaar
aan het fabriceren gaan der onderde
len. Maar met veel aandacht en met
veel liefhebberij en geduld. Want nu
is precies werken een noodzakelijkheid.
Bij dit werkstuk moet alles haarfijn
passen, jongens. Maar als je het ge
reed hebt zul je zien wat een juweeltje
het is. Doet dus je best er op want het
is buitengewoon. Zo klein als het is,
zul je van de constructie staan kijken.
Op dit werkstukje kun je je knutselbekwaamheid botvieren. Hier maak je
nu eens kennis met het beginnetje van
instrumentmakerswerk. Daarom, op
dit nummerbord moeten jullie je uiter
ste best doen. Rustig en bedaard en
niet overhaastig moet je hieraan wer
ken. Alles nauwkeurig overeenkom
stig de maattekeningen maken. En je
zult eens zien wat een aardigheid je
van dit werkstuk zult hebben.
Wij beginnen met tekening 9 en vinden
daar INI. Deze achterwand kan van
hout zijn. Maar wat zie ik daar nu
voor pennen, zul je zeggen.
Kijk, die pennen 13 en 14 vind je op
tekening 8 terug. Zij dienen voor het
tegenhouden van het anker en het
vasthouden van de spiraalveren (8 en
9). En dan zie je de gaten voor de
boutjes 10 en 11, de asjes dus voor
het anker en voor het nummer. Nu wel
duidelijk zo? Goed zo, dan gaan wij
naar de grondplaat I N 2. Op deze zijn
de plaatsen aangegeven voor de beide
steunen I N 16. Natuurlijk hebben
jullie met de celluloid frontplaat geen
moeite. Zwart schilderen aan de bin
nenkant en de venstertjes vrij laten.
Leuk werk, vind je niet? Verder be
vatten de onderdelen van tekening 9
geen moeilijkheden en gaan wij naar
de onderdelen van tekening 10. Maar
nu opgelet, jongens, daar komt een
aardig instrumentmakerswerkje; het
hart van het nummerbord; de beide
ankertjes I N 8. Eerst het ijzeren an
kertje: een schijfje van 10 mm middel
lijn en 3 mm dikte. Dan nemen wij een
stukje aluminium en vijlen daaruit de
arm voor het ankertje. Het ankertje
zelf wordt er op geklonken. Eerst wor
den de kanten naar omlaag en omhoog
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gebogen voor pal en draaipunt; dan de
gaatjes geboord en alles pas gevijld. Is
het niet een aardig ding als het klaar
is?
Nu volgt het fabriceren van de num
mers. Ook deze maken jullie natuurlijk
na het lastige werkje van de ankers,
zo zonder meer even. Alleen is het
even opletten met het juiste ombuigen
van het nummer, want dat moet alles
goed langs de spoel glijden wanneer
het in elkaar gezet is. En dan natuur
lijk ook nog even voorzichtig zijn met
het vastklinken van het pennetje.
Zo, jongens, nu hebben jullie het
zwaarste deel achter de rug, de rest
maak je zo zonder meer. Maar toch
nog even opgelet. Want de schuifstang
I N 15 vereist ook nog even aandacht,
omdat ook hier alles precies moet pas
sen. En als dan alles gereed is, kunnen
wij weer aan het bouwen gaan. Hoe
dat alles op te bouwen? Och, ik geloof,
dat jullie nu zo handig geworden bent
in het tekening lezen, dat het wel gaan
zal zonder al te veel aanwijzingen van
mij. Alleen nog dit. Om alles precies
op elkaar te laten inwerken, zodat alles
goed past, hebben wij verscheidene
mogelijkheden voor nastellen. De pen
nen kunnen een weinig gebogen wor
den; de asboutjes kunnen in een wat
ruimer gaatje van de achterwand wat
verschoven worden in de goede rich
ting; de spiraalveertjes kunnen wat
sterker of zwakker gekozen worden;
en tenslotte moeten jullie rekening
houden met het omgebogen deel van de
schuifstang.
Dat deel bepaalt nl. de slag voor het
terugstellen. En nu het in elkaar zit,
vinden jullie dat ik te veel gezegd
heb? Is het niet een „hondje” van een
nummerbord? Ik wed, dat je zuster
met haar vriendinnen het een „snoesje”
zullen noemen, wanneer je het haar
laat zien.
2.

Het monteren van een in
stallatie met nummer
bord.
En zo vinden jullie dan op tekening
10 het principiële montageschema voor
de installatie. Dood eenvoudig, niet?
De doorverbinding voor de beide spoe
len zie je ook alreeds op tekening 8 bij
de klemmen getekend. Ook hier kun
nen wij alles weer aansluiten op een
scheltrafo of op een batterij.

c. Telefoonïnstallatfes.
1.

Het bouw'en van een tele
foontoestel voor directe
schakeling.
Wat nu? Een telefooninstallatie? Is het
bouwen van een telefoontoestel en het
monteren van een telefooninstallatie
ook al mogelijk voor een knutselaar?
In gedachte hoor ik jullie deze en an
dere vragen reeds stellen. En inder
daad, dit alles is mogelijk voor de
knutselaar. Het is rr\ij vele malen over
komen, dat een jongmens naar mij toe
kwam met de mededeling en vraag:
„Mijnheer, nu heb ik op de mai'kt twee
handmicrotelefoons kunnen kopen en
nu wilde ik zo graag met deze beide een
telefooninstallatie maken. Wilt u mij
even een schema daarvoor geven?”
Eerst doet de vraag wat komisch aan.
Men kan het niet laten om te denken
aan de man met het automobielpetknoopje, die nu op zijn auto wacht.
Maar toch... Het is zo heel gek nog
niet. Het is inderdaad mogelijk en dat
zullen wij nu hier gaan bespreken.
Wij gaan er dus vanuit, dat jullie in
hetzelfde geval verkeert. Op de markt,
of in een tweedehands zaak van tech
nische artikelen, zijn altijd wel tweede
hands microtelefoons te bekomen. Ook
zouden wij die zelf kunnen maken in
het uiterste geval. Maar dat voert ons
nu te ver. Dat misschien weer eens een
andere maal, jongens. Het is toch ook
weer prettig, wanneer je nog wat te
goed hebt, nietwaar?
Nu dan... aanwezig zijn, twee hand
microtelefoons en daaromheen gaan
wij nu telefoontoestellen bouwen en
een telefooninstallatie monteren. Over
de theorie van de telefoon zullen wij
het natuurlijk niet hebben alhoewel ik
natuurlijk graag aan die verleiding zou
toegeven. Maar jongens, je weet het,
dat is het werk van de ambachtsschool.
Zo langzamerhand komen jullie zeker
wel tot de ontdekking, dat daar nog
heel wat te leren valt.
Welnu, de theorie gaat dus onze deur
voorbij, maar wij moeten toch wel
weten wat wij eigenlijk gaan maken.
En daarom komen wij er dit keer niet
van af zonder eerst even het schema
bekeken te hebben. Ja, jongens, nu
wordt het gewichtig, hoor! Wij gaan nu
een stroomloop- of principeschema be
kijken van een telefooninstallatie. Ons
schema lezen gaat steeds verder. Wij
beginnen werkelijk vorderingen te
maken.
Tekening 11 geeft in de eerste plaats
een principeschema van een telefoon
installatie voor directe schakeling. En
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daar beginnen alweer meteen de moei
lijkheden. Wat is nu weer een telefooninstallatie voor directe schakeling, hoor
ik jullie al vragen. Ja, jongens, dat is
alweer een theoretische kwestie. Maar
die wil ik dan in het kort even nader
verklaren.
Wij onderscheiden schakelingen met
afzonderlijke microfoon-batterijen en
schakelingen waarbij de microfoon ge
woon in de lijn geschakeld is. De laat
ste schakeling is de directe schakeling.
De eerste schakeling noemen wij de
indirecte schakeling. En die voeding
van de microfoon noemen wij locale
voeding door een locale batterij. En nu
kunnen jullie natuurlijk de voor de
hand liggende vraag stellen: waarom
locale voeding in het ene geval en de
microfoon in de lijn in het andere
geval?
Heel eenvoudig gezegd kunnen wij het
zo zeggen. De directe schakeling is de
goedkoopste oplossing, maar voor een
betere verstaanbaarheid, een betere
spreekduidelijkheid dus over lange af
standen, is de locale voeding meer aan
te bevelen. Dit alles is heel in het
algemeen gezegd. Er zijn nog andere
factoren, maar die gaan hier te ver.
Welnu, het eerste schema is dus het
schema voor directe schakeling en
laten wij dat nu eens meer van nabij
beschouwen.
Ja natuurlijk, jullie moeten vanzelf
sprekend weer eerst aan die symbolen
wennen. Een cirkeltje is de telefoon;
een driehoekje de microfoon; een dr is
een drukknop en een s met twee spoel
tjes is een schel. En dan zien jullie ook
nog een haak met haakcontacten. Wan
neer de M.T. op de haak hangt, is het
rustcontact werkzaam en wanneer de
M.T. afgenomen wordt veert de haak
naar omhoog en sluiten de beide arbeidscontacten. En nu opgelet, jongens,
nu gaan wij telefoneren; toestel 1 gaat
toestel 2 oproepen. Beiden nemen de
M.T. van de haak en zij spreken.
Kunnen jullie nu reeds zo goed schema
lezen, dat je uit het schema de stroom
loop kan volgen bij het drukken van
de knop op toestel 1?
Probeer het eens. En hier is dan die
stroomloop: plus batterij, lijn L b, klem
3, drukknop dr, lijn L c, klem 4, toestel
2, haak rustcontact, schel 2, klem 6,
toestel 2, lijn L b, minus batterij.
Andere stroömlopen zijn niet mogelijk
zolang de M.T. aan de haak hangt. Wat
gebeurt er nu? Wel men hoort de schel
overgaan en neemt de M.T. op. Ook op
toestel 1 gebeurt dit. En nu staan beide
met elkaar te spreken, want de haak
ging omhoog en sloot de contacten voor
de spreekstroom. Zie maar: plus bat-

terij, lijn L'b, klem 3 toestel 1, tele
foon en microfoon van toestel 1, haakcontacten, lijn L d, klem 5 toestel 2,
haakcontacten toestel 2, microfoon en
telefoon, klem 6, lijn L b, minus batterij.
Aan deze stroomloop nu zie je heel
duidelijk de directe schakeling. Alles
ligt achter elkaar, dus in serie, zoals
wij geleerd hebben. Wanneer het ge
sprek afgelopen is hangen beiden de
M.T. aan de haak en alles is weer
in gereedheid voor het opbellen vanuit
toestel 1 of toestel 2. Gaan jullie de
stroomloop nu eens na voor het opbel
len vanuit toestel 2. Nu weten wij hoe
alles verloopt en kunnen jullie ook de
bouw van het toestel begrijpen. Op
tekening 12 vinden jullie dan het toe
stel getekend voor directe schakeling.
Wat is dat een gemakkelijke tekening,
hoor ik jullie al zeggen. En inderdaad,
het tekening lezen gaat je nu zo goed
af, dat je met een dergelijk tekeninge
tje geen moeite meer hebt. De druk
knop is de reeds eerder gemaakte
drukknop. Ook kun je naar eigen
fantasie wat ontwerpen.
Blijft over het haakcontact, maar ook
dat is, na alles wat we gebouwd heb
ben, niet zo moeilijk meer. De lengte
van de haak is natuurlijk afhankelijk
van de M.T., die je gekocht hebt. Dat
moeten jullie maar zelf pas maken.
Maar misschien is de opgegeven lengte
wel goed. De spiraalveer 5 trekt de
haak omhoog wanneer de M.T. opgenomen wordt. De haakcontacten zullen
wel zonder meer duidelijk zijn. Een
voudig, nietwaar?
En controleer nu eens aan de hand van
het principeschema of de bedrading
van het toestel goed getekend werd.
De fabricatie kan nu beginnen. Teke
ning 13 geeft een maattekening van
alle onderdelen. Veel toelichting be
hoeft dit alles niet. Slechts één be
langrijke opmerking moet gemaakt
worden. Bij de grondplaat I Td 1 zien
jullie staan: eboniet of hout met pertinax. Wat is dat nu weer, zul je vragen.
Kijk, dat is een zeer belangrijke aan
gelegenheid. De grootste vijand, vijand
No. 1 dus, van de telefoon is vocht.
Dat is een zo belangrijke factor, dat je
voor telefoontechnische aangelegenhe
den altijd weer opnieuw daarop inge
steld moet zijn. Wanneer wij nog in ’t
geheel niet aan vocht zouden denken,
is er voor een telefoongeleiding reeds
te veel vocht aanwezig. Wanneer wij
onze jas in de regen of in de mist laten
hangen, dan wordt deze jas min of
meer vochtig. Maar dat is ten opzichte
van telefoonaangelegenheden zó grof.
Want daar spreken wij al lang van
vochtig wanneer een niet telefoontecK-
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nisch mens nog lang niet aan vochtig
heid denkt. Dat is de oorzaak, dat de
isolatiematerialen bij telcfoonapparaten
en -installaties in het bijzónder tegen
vocht bestand moeten zijn. En nu is
hout juist vochtaantrekkend en zonder
meer dus niet bruikbaar voor een
grondplaat van een telefoontoestel
waarop de klemmen gemonteerd moe
ten worden. Daarom nu is deze grond
plaat van eboniet gedacht. Maar wan
neer dat niet te koop of te duur is,
kun je gerust hout nemen, als je dan
maar zorgt, dat de klemmen op vol
doende isolatiemateriaal gemonteerd
zijn. Over dit alles valt nog veel meer
te zeggen, maar voor jullie is het voor
lopig weer genoeg en ambachtsschoollessen is weer het parool. Mocht je er
meerdere interesse voor hebben, mijn
boek over het monteren van telefooninstallaties spreekt er uitvoerig over
(blz. 207—219). De gevolgen van slech
te isolatie door vochtsluiting zijn:
ruisen, meespreken en dgl.
2.

Het bouwen van een tele
foontoestel voor indirec
te schakeling.
En zo komen wij dan nu aan de tweede
toestelsoort, het toestel met indirecte
schakeling. Weet je nog wat het ver
schil was? Welnu, in de schematische
tekening van de installatie, voorkomen
de op tekening 11, is dat alles waar
over wij het gehad hebben duidelijk
te zien.' Jullie hebben natuurlijk allang
geprobeerd of je dat schema lezen
kunt. En is het gelukt? Ik denk van
wel. Alleen komen wij weer een nieuw
apparaat tegen en dat apparaat is nu
juist het „hart” van de indirecte scha
keling. Hebben jullie al gezien wat
dat apparaat is? Juist, het is de induc
tiespoel I met haar beide wikkelingen
P. (primair) en S. (secundair). En heb
je in het schema reeds de locale voe
ding, waarover wij het gehad hebben,
ontdekt? Natuurlijk. Dat is de batterij
met de klemmen B 1 en B 2. Dat kan een gewoon droog element zijn. En wat
zien wij nog meer? Wel, de drukknop
heeft bij deze schakeling geen arbeidscontact, maar een wisselcontact. Wij
moeten dus een andere drukknop ge
bruiken. En nu gaan wij dan weer
even de stroomlopen na. Beide M.T.’s
zijn nog aan de haak en op toestel 1
drukken wij de knop, om toestel 2 op
të roepen.
Minus schelbatterij, lijn L c, klem 3
toestel 1, drukknop (gedrukt), klem 2
toestel 1, lijn L a, klem 5 toestel 2,
drukknop (in rust) schel 2, haak (in
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rust), klem 4 toestel 2, lijn L b, plus
schel batterij.
(En hoe is de stroomloop wanneer toe
stel 2 toestel 1 oproept?)
Welnu, men hoort de schel en beiden
nemen de M.T. van de haak. Maar nu
opgelet, want nu komt de indirecte
schakeling! Bij de directe schakeling
hebben wij gezien, dat alle microfonen
en telefonen in serie geschakeld waren.
En hier? Let op!
Telefoonstroom: klem 1 toestel 1, haak,
beide haakcontacten, spoel S, telefoon,
drukknop (in rust), klem 2 toestel 1,
lijn a, klem 5 toestel 2, drukknop (in
rust), telefoon, spoel S, haakcontacten
haak, klem 4 toestel 2, lijn L b, klem 1
toestel 1.
De beide telefoons liggen dus nu alleen
in serie en geen microfoons zijn in die
stroomloop te zien. Maar hoe horen
wij dan het door de microfoon ge
sprokene in de telefoon? Zoeken wij
daarom naar de spreekstroom.
Spreekstroom: plus locale batterij,
klem B 2, haakcontact haak, micro
foon, spoel P, klem B 1, minus locale
batterij.
Dat is aardig. Die spreekstroom heeft
een geheel afzonderlijke stroomloop!
Juist, zo is het. Maar hoe komt die
spreekstroom dan in de telefoon, zul
je vragen. Wel, wij noemden het appa
raat met de beide wikkelingen P en S
een inductiespoel, en zo is het ook. De
spreekstroom gaat door de primaire
wikkeling P en het door die stroom in
het leven geroepen magnetische veld
wekt eenzelfde stroom op in de wikke
ling S, daarbij geholpen door een ijzerkern in die spoel. Men noemt deze wer
king inductie en daarom heet die spoel
ook inductiespoel.
In de sterkstroom zouden wij zo’n
apparaat een transformator noemen,
alhoewel het doel van beide wel van
verschillende aard is.
Maar zien jullie nu direct het voordeel
van deze schakeling? Wel, de zo
zwakke spreekstroompjes gaan nu niet
meer de lijn op, maar blijven in deze
zeer kleine stroomkring.
De spreekstroom wordt dus zeer econo
misch gebruikt. Er is zo goed als geen
verlies. En aangezien de secundaire
wikkeling evenals bij een transforma
tor zoveel meer windingen heeft dan
de primaire, wordt de werking van de
spreekstroom bovendien nog eens ver
sterkt.
En nu zal het principe van de indirecte
schakeling jullie wel duidelijk gewor
den zijn.
Het bouwen van het toestel kan dus
nu gaan beginnen, jongens. Tekening
14 laat het toestel zien. De drukknop
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is voorzien van een wisselcontact, jullie
hebt deze alreeds leren kennen. Het
enige nieuwe is de inductiespoel.
Controleren jullie nu eens aan de hand
van het principeschema of de bedra
ding van het toestel goed getekend is.
Als die zo goed getekend is, dan kun
nen wij overgaan tot het fabriceren
der onderdelen volgens maattekening
15. Het enige vermeldenswaardige is
het maken van de inductiespoel. Het
is een houten klos van de gegeven af
metingen en de klemmen voor de beide
wikkelingen vinden wij op de randen
gemonteerd. Maar wat is dat vreemd,
hoor ik jullie al zeggen, er zit telkens
een klem van de primaire wikkeling
naast een klem van de secundaire wik
keling. Waarom is dat nu weer? Even
nadenken, jongens! Wat was ook weer
vijand No. 1 van de telefoonapparaten?
Juist, dat was vocht. En waarom zijn
die klemmen nu juist zo gemonteerd?
Goed zo. Wanneer zij naast elkaar ge
monteerd waren als de beide uiteinden
van één wikkeling, dan zou de kans op
vochtsluiting zoveel groter zijn. En nu
gaan wij wikkelen. Eerst de dikke wik
keling, dus de primaire. Deze bestaat
uit draad van 0,5 mm middellijn en er
zijn nodig 380 wikkelingen. De uitein
den monteren wij nu op de beide klem
men P. Dan ter isolering van de beide
lagen een strookje papier om de pri
maire wikkeling aangebracht. Het
wikkelen van de secundaire wikkeling
kan beginnen. Draad van 0,13 mm
middellijn en 2600 wikkelingen. De

beide uiteindêft op de klemmen S mon
teren. Maar goed wikkelen, netjes
naast elkaar, winding voor winding.
Dan nog een kern maken. Deze bestaat
uit dunne, gelakte ijzerdraadjes.
Gelakt? Ja, gelakt. Ook weer een
theorie voor zich. Om het kort te. zeg
gen: de kern is niet massief en de
draadjes worden gelakt om de „zwerfstromen” tegen te gaan. Deze beteke
nen verlies en warmte-ontwikkeling.
En zo is dan ook weer dit toestel ge
reed.
3.

Het monteren van huistelefooninstallaties.

En nu deze toestellen gereed zijn kun
nen wij dus overgaan. tot het monteren
van de installatie. Op tekening 11 vin
den wij de montageschema’s voor beide
gevallen. En dit is nu eens een werke
lijk montageschema met de aanduiding
van de aansluitklemmen der toestellen,
enz. Wij gebruiken de reeds eerder ge
maakte schellen en deze worden afzon
derlijk opgehangen. Overigens wijst de
weg zich vanzelf. Het beste is, ook al
weer met het oog op de vochtsluiting,
een loodkabeltje te gebruiken.
Zo hebben jullie dan ook weer deze
gewichtige gebeurtenis doorgemaakt.
De telefooninstallatie is gereed en ik
hoop, dat er een goede verstaanbaar
heid zal zijn. Anders maar eens met
meer spanning of ander microfoongruis
proberen.

i

35

NEDERLAND
roept om JONGE technische vakmensen
Neemt naast uw studie

„RADIO BULLETIN”
StCSC-n

mm Ér

M
■■

V

l

■

■-

'
Lj

% :

M*: ~ I
<

V

1

;

y

«ff

QÖ

■

g.'

/

jT:.

.*

■?

.

w.
Tw— behpond*

7k

•i

B

•V •'

iiiï-s

II

Het meest gelezen Radio tijdschrift
in het Nederlandse taalgebied (verschijnt maandelijks)

BIJ DE RADIOHANDEL VERKRIJGBAAR
EN AAN ALLE KIOSKEN

LOSSE NUMMERS 40 CT - ABONNEMENT f4.-

fll.M. DE MUIDERKRING * BUSSUM * POSTGIRO 83214

36

I

;

Sterkstroominstallatfes
a. Voedingsinstallaties.
En zo zijn wij dan nu gekomen tot het
tweede deel: de sterkstroominstallaties.
Wij hebben nu zo een en ander leren
bouwen op het gebied van de zwakstroominstallaties en, zoals jullie wel
begrepen zult hebben, werd maar zo’n
greep gedaan uit het vele mogelijke.
Jullie weten nog wel dat ik gezegd heb,
je datgene te geven wat voorlopig het
gemakkelijkst zelf gebouwd kan wor
den. Wanneer jullie meer vaardigheid
verkregen hebt en er meerdere ver
langens bij je opgekomen zullen zijn,
schrijf dan gerust, opdat ik daarmede
met eventuele vervolguitgaven reke
ning kan houden. Het moet vanzelf
sprekend door knutselaars te bouwen
zijn. Fabrieksmatige apparaten zijn
moeilijk na te maken; dat is nu een
maal fabriekswerk. Maar jullie zult
b. v. zien aan het bouwen van de lichtdraaischakelaar, dat vele van de appa
raten nog wel te bouwen zijn. Dus geef
je verlangens maar op, ik overweeg ze
graag.
Nu gaan wij aan het bouwen van appa
raten voor sterkstroominstallaties en
vanzelfsprekend doen wij ook hier
maar weer een greep.
De sterkstroominstallaties worden in
drie groepen ondergebracht: a. voe
dingsinstallaties; b. lichtinstallaties en
c. krachtinstallaties. Onder deze drie
groepen kunnen alle mogelijke en
voorkomende apparaten ondergebracht
worden, zodat deze indeling ook geldig
blijft voor eventuele vervolguitgaven.
En wat voedingsinstallaties zijn zullen
jullie nu langzamerhand wel begrepen
hebben. De schelinstallatie hebben
jullie reeds leren kennen en wij zagen,
dat deze gevoed moesten worden met
de een of andere stroombron, hetzij
een batterij, droge elementen of scheltransformator (trafo). Voedingsinstal
laties zijn dus installaties, die uit de
een of andere stroombron bestaan voor
het voeden van de gehele installatie.
Begrijp je nu wel, dat deze voedingsinstallatie van verschillende aard kun
nen zijn? Wij zullen ons nu bezig hou
den met een zeer eenvoudige soort: de
scheltrafo.

1.

!

Het bouwen van een schel
trafo.

Weten jullie nog wat een trafo in prin
cipe eigenlijk is? Weet je nog wel, dat
wij dit besproken hebben bij het bou
wen van het telefoontoestel voor
indirecte schakeling? Herinner jullie
je nog de bespreking van de inductiespoel met een primaire en een secun
daire wikkeling en die uit ijzerdraadjes
bestaande ijzeren kern? Welnu, zo is
een transformator in principe ook. Een
ijzeren kern en daaromheen de beide
wikkelingen. Laat ik er nu even iets
meer van zeggen. Bij het nummerbord
en bij het bouwen van de schel hebben
jullie de electromagneet leren kennen.
Een spoel, door een stroom doorlopen,
maakt de in die spoel aanwezige
ijzeren kern magnetisch. Daarom noe
men wij dat geheel: een electromag
neet. Er zijn nl. ook permanente mag
neten, magneten, die magnetisch zijn
van nature. Maar nu kunnen wij die
electromagneet voeden door middel
van een gelijkstroom of door middel
van een wisselstroom, d.i. een stroom,
die periodiek van richting wisselt.
Voeden wij de schel met een droge
batterij, dan ontvangt die schel gelijk
stroom. Maar sluiten wij de trafo op
het lichtnet aan, dan ontvangen wij
wisselstroom. (Meestentijds tenminste.
Er zijn nog maar weinig gelijkstroom netten in Nederland.) Dat verschil
moeten jullie goed onthouden, want
een apparaat, dat voor gelijkstroomvoeding gebouwd is, mag je in het al
gemeen niet op wisselstroomvoeding
aansluiten. Maar nu stop ik weer.
Want het parool wordt weer langza
merhand: „ambachtsschool”. Nu is de
spreekstroom, die opgewekt wordt door
het spreken tegen de microfoon van
een telefoontoestel, ook een wissel
stroom. Daarom was het mogelijk een
inductiespoel toe te passen. Dat kun
nen jullie zo zonder meer natuurlijk
niet begrijpen. Maar dat zit zo. Alleen
een wisselende stroom wekt in de
ijzerkern een wisselende magnetische
krachtstroom op en alleen een wisse
lende magnetische krachtstroom kan
in een tweede wikkeling op dezelfde
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kern aangebracht, een wisselende
stroom opwekken. Wij zeggen dan, dat
die stroom in .de tweede wikkeling
werd geïnduceerd. Het verloop is dus:
wisselende stroom; primaire spoel;
wisselende krachtstroom in ijzerkern;
secundaire spoel; geïnduceerde wisse
lende stroom.
En nu begrijpen jullie wel, dat dat
magnetische veld sterker zal worden
wanneer de primaire wikkeling meer
windingen zal hebben. Maar, zul je
zeggen, die scheltrafo doet heel wat
anders, daarop sluiten wij een span
ning van 220 volt aan. En aan de
„andere kant” komt er 3, 5 of 8 volt
uit. Hoe kan dat nou? Ja, dat is weer
een moeilijke aangelegenheid en he
laas moet ik weer zeggen: „ambachts
school”.
Maar voor hen, die al eens wat meer
„geneusd” hebben op dit gebied, wil ik
alleen maar even zeggen, dat het pro
duct van stroomsterkte en aantal win
dingen
(Ampère-windingen)
voor
beide spoelen gelijk is, als gevolg van
het magnetische veld, hetwelk voor
beide spoelen hetzelfde is. Neem ik
dus een secundaire spoel met een derde
van het aantal windingen van de se
cundaire spoel, dan wordt de stroom
in de secundaire noodzakelijkèrwijs
driemaal zo groot. Het vermogen blijft
natuurlijk in beide spoelen gelijk, zo
dat de spanning daardoor in de secun
daire driemaal zo klein wordt. Maar
nu schrik ik er toch werkelijk van,
want ik heb alweer veel te veel gezegd
over de theorie. Daarom ga ik maar
weer vlug naar ons „bouw”gebied
terug en leg ik jullie maar gauw teke
ning 16 voor, waarop je de transfor
mator aantreft voor een vermogen van
± 5 Watt en een sec. spanning van 3,
5 of 8 volt. Maar wat zie ik nou, hoor
ik jullie al zeggen. Wat zie ik voor een
kern. Ik zie haast helemaal de kern
zelf niet. Goed gezien, jongens, want
het is een en al kern nu. Je ziet de
spoel en daarin is natuurlijk de kern
van 18 x; 18 mm, maar rondom de
spoel is een ijzermassa en daarin is de
kern aangebracht. De kern zit niet
alleen in de spoel, maar tegelijk als een
mantel rondom de spoel. Daarom noe
men wij zo’n transformator een manteltransformator. En waarom is dat
alles? Wel, heel eenvoudig om het ver
lies van magnetische krachtstroom tot
een minimum te beperken. Zij kunnen
nu vanuit de kern een gesloten, gelei
dende weg doorlopen.
En laat ons nu eens gaan kijken naar
de tekening 17, waarop wij de maten
aantreffen voor de onderdelen. Zoals
de kern van de inductiespoel niet mas-

sief ijzer was, maar een bundel ijzer
draadjes, zo is deze kern ook niet van
massief ijzer vervaardigd. Ik heb jullie
reeds gezegd, dat een wisselend mag
netisch veld in dat ijzer inductie- of
wervelstromen zouden veroorzaken,
die verlies en warmteontwikkeling be
tekenen. In de kern van de trafo voor
komt men nu deze stromen door de
kern op te bouwen uit plaatjes ankerof transformatorblik. Deze plaatjes
moeten van elkaar geïsoleerd worden
door middel van dun papier of door ze
te lakken. Zij worden dan op maat ge
maakt, op elkaar gestapeld en geklon
ken, zodat zij een gemodelleerd pakket
vormen. Op onze maattekening werd
aangegeven hoe de mantel uit twee
helften vervaardigd wordt om later de
kern met spoel aan te kunnen brengen
en met behulp van 2 bouten Y2” tot een
geheel te vormen. Zo wordt dan eerst
de .kern gemaakt; daaromheen de
spoel; dan de beide wikkelingen en
eerst als dat alles gereed is het geheel
samen gebouwd. Dat zal nu wel voor
jullie zonder meer duidelijk zijn. Het
zou ook mogelijk zijn het mantelpakket
uit één geheel te bouwen met een
inlaat voor de later op te leggen kern
met spoel. Maar dat doen jullie maar:
zoals je dat het gemakkelijkst vindt.
Alle twee de methoden zijn goed. De
eerste methode heeft het voordeel, dat
men de mantel van kleine stukjes blik
kan opbouwen.
En dan de wikkeling. De secundaire
spoel bestaat uit draad van 0,1 mm
middellijn met emaille isolatie. Bij
de gegeven afmetingen van de
spoel komen er per laag ongeveer
250 windingen, zodat voor de noodza
kelijke 2500 windingen 10 lagen op
elkaar gewikkeld moeten worden.' Na
tuurlijk moet je er om denken zó te
beginnen, dat het begin van de spoel
voldoende naar buiten steekt om deze
draad later.op de aansluitklem 220 V.
aan te kunnen sluiten, evenals zulks
het geval is met het einde van de
spoel. Beide draadeinden moeten elk
aan een zijkant van de spoel naar bui
ten gevoerd worden; in elk geval zo
ver mogelijk van elkaar gehouden.
Verder moet iedere laag van elkaar
gescheiden worden door een papier
isolatie, want tussen elke laag staat een
spanning van ± 25 volt (220 V : 9).
Is de primaire wikkeling gewikkeld,
dan volgt de secundaire wikkeling.
Maar eerst moeten jullie een goede
isolatie aanbrengen, b.v. een wikkel
van dun pertinax. De draad voor de
secundaire wikkeling heeft een middel
lijn van 0,8 mm, eveneens emaille
isolatie of katoen, dat komt er niet op
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aan. Maar nu moeten wij zodanig wik
kelen, dat wij drie spanningen ver
krijgen, nl. 3, 5 en 8 volt. Welnu, het
begin van de draad steekt weer vol
doende uit om aan te kunnen sluiten op
de klem.
Dan volgen 35 windingen, waarna de
draad naar buiten gevoerd wordt om
op de 3 volt klem aangesloten te kun
nen worden en wij wikkelen weer
verder. Na 21 windingen wordt de
draad weer naar buiten gevoerd om
later aangesloten te worden op de 5
volt klem. En weer wikkelen we ver
der. Na 34 windingen wordt de draad
weer naar buiten gevoerd en wel voor
het aansluiten op de 8 volt klem en de
wikkeling is hiermede gereed. De
draad wordt afgebonden, zodat terug
springen niet mogelijk is. Zo heeft dan
de 3 volt wikkeling 35, de 5 volt 56 en
de 8 volt 90 windingen.
Voor de primaire spoel is ongeveer
240 m draad van 0,1 mm en voor de
secundaire spoel is ongeveer 10 m
draad van 0,8 mm nodig.
De rest zal jullie nu wel duidelijk zijn.
De grondplaat kan van hout zijn. Een
stukje eboniet of pertinax is natuur
lijk wel beter, met het oog op de aansluitklemmen. Anders de aansluitklemmen maar op isolatie plaatsen.
En hiermede is jullie scheltrafo dan
weer gereed en kun je haar voor de
voeding van je schelinstallatie, maar
ook voor je lichtinstallatie gebruiken.

b. Lichtinstallaties.
1.

Het bouwen van draai
schakelaars voor licht
installaties.
Nu opgelet, jongens! Nu komen wij aan
een gevaarlijk gedeelte. De lichtinstal
latie! En nu is het vanzelfsprekend, dat
wij wel over lichtinstallaties spreken,
maar onze daden mogen niet uitgaan
naar de lichtinstallatie in onze woning.
Dat is te gevaarlijk! Waarom? Wel om
drie redenen. In de eerste plaats mogen
wij ons als knutselaars voorlopig niet
wagen aan de spanning van 220 volt.
Onder gegeven omstandigheden kan
zulks levensgevaarlijk worden. Dus
voorlopig blijven wij met onze experi
menten van de 220 volt af.
In de tweede plaats kunnen wij nog te
gemakkeliik fouten maken bij de aan
leg, waardoor kortsluiting in de instal
latie van onze woning zou kunnen
ontstaan. En dat moeten wij natuurlijk
tegen elke prijs voorkomen.
In de derde plaats is het niet geoor
loofd, volgens de voorschriften van het

plaatselijk electriciteitsbedrijf, om zo
maar wat op het net te gaan „beun
hazen”.
Jullie ziet düs, dat er redenen te over
zijn om van het lichtnet af te blijven.
Maar, hoor ik jullie al zeggen, wanneer
wij geen lichtinstallaties kunnen mon
teren, die wij kunnen laten branden, is
onze aardigheid er af. Wij moeten
brandende lichtjes zien, die wij met
onze gebouwde schakelaars in en uit
kunnen schakelen. Natuurlijk, begrijp
ik wel, dat dit het doel is. Maar zover
komen wij ook. Doch niet direct op het
lichtnet, maar indirect, en wel met be
hulp van de scheltrafo. Wij nemen nu
doodgewoon lampjes van 4 volt en
sluiten de gemonteerde schakeling dan
aan op de 3 volt of 5 volt spanning van
de trafo. Dan kan er niets gebeuren en
is iedereen verantwoord. Dat is dus
afgesproken, jongens? Dan kunnen wij
nu gaan beginnen.
Bekijken jullie nu eens goed tekening
18, waarop je de tekening vindt van de
te bouwen schakelaar. En nu moet ik je
direct toegeven, dat dit weer een moei
lijke tekening is om zo maar ogenblik
kelijk goed te kunnen lezen. Zij is niet
gemakkelijk. Laat ik daarom eerst
even vertellen hoe die draaischakelaar
is opgebouwd.
Jullie kunt wel reeds op het eerste ge
zicht zien, dat deze schakelaar volgens
hetzelfde principe is opgebouwd als de
drukknoppen. Welnu, wanneer je dat
eenmaal gezien hebt, moet je verder
letten op het feit, dat wij hier niet te
doen hebben met een drukknop en een
schakelveer, maar met een draaibare
schakelwals met contactveren, die al
of niet contact maken met vaststaande
contacten. Dat is dus het hoofdprincipe.
Maar nu is dit het aardige van ons
werkstuk, dat wij op eenvoudige wijze
alle soorten van draaischakelaars kun
nen bouwen. Is dat niet reuze? En het
gaat op soortgelijke wijze als met de
werkelijke schakelaars, die door de
fabriek gebouwd zijn. Zo zullen wij
dan kunnen bouwen: enkelpolige
schakelaars, dubbelpolige schakelaars,
serieschakelaars, hotel- of trapschakelaars en kruisschakelaars.
Dat alles kunnen wij bereiken door het
aanbrengen van de nodige contactveren
op de wals en de nodige contactsegmenten op de grondplaat. Zien jullie
de tekening nu langzamerhand wat
beter? Ik denk het haast wel.
Kijk, die vierkante schakelwals zit op
de draaibare as vast. En op die wals
kunnen wij de nodige contactveren
schroeven. Maar diezelfde contactveren
hebben niet alleen veren voor de
verticale vaste contacten, die op de
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vier hoekboutjes bevestigd kunnen
worden. Tegelijk hebben diezelfde con
tactveren ook sleepcontacten, die over
de contactsegmenten slepen, welke op
de grondplaat zijn aangebracht. Zo’n
contactveer maakt dus eigenlijk een
doorverbinding tussen het vaststaande
verticale contact en het horizontale
contactsegment op de grondplaat. Als
je dat alles eenmaal weet, wordt de
tekening volkomen duidelijk voor je,
want al de contacten kun je in de ver
schillende projecties van de tekening
duidelijk onderscheiden.
En om nu te weten, hoe je al de soor
ten van schakelaars kunt bouwen,
werd afzonderlijk aangegeven hoe de
contactveren op de wals gemonteerd
moeten worden en hoe de segmenten
op de grondplaat aangebracht moeten
zijn. De verticale contactmontage op
de vaststaande boutjes is vanzelfspre
kend in overeenstemming met de mon
tage van de contactveren.
En zo wordt dan in de verschillende
gevallen de ene draad aan het boutje
van het vaststaande contact verbonden,
terwijl de overige draden van de scha
keling aan de boutjes van de contact
segmenten op de grondplaat aangeslo
ten worden. Bij de beschouwing der
schakelingen zal dat alles wel duidelijk
worden.
Tekening 19 geeft ons dan de maattekening voor de onderdelen. Bij de
grondplaat II S 1 zijn alle segmenten
ter verduidelijking ingetekend. Maar
jullie moet natuurlijk alleen die aan
brengen, welke voor de te bouwen
schakelaarsoort nodig zijn.
De vierkante wals II S 5 moet zo
stroef mogelijk op de as (II S 4) pas
sen. Verder kunnen wij deze wals nog
vastzetten met een schroefje op de as.
Als isolatiemateriaal kan in dat geval
zo nodig met hout volstaan worden.
Ook de haan op de as kan natuurlijk
van hout zijn.
De contactblokjes II S 11 kunnen ge
makkelijk van dun koper volgens de
opgegeven maten gebogen worden. En
dan tenslotte de contactveren II S 8.
De onderste veer moet 90 graden om
gebogen worden, waarna het veergedeelte dan tot sleepcontact gebogen
moet worden, zodat dat contact na het
opzetten op de wals met voldoende
druk over de contactsegmenten kan
glijden. De bovenste lange veer moet
zodanig gebogen worden, dat met vol
doende druk een sleepcontact voor de
verticale contacten zal ontstaan. Hier
mede is feitelijk alles gezegd omtrent
de bouw van de draaischakelaar. Bij
het inzetten van de as met wals moeten
wij weer zodanig met de moertjes en
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sluitringetjes werken, dat de as vol
doende draaibaar is en toch goed ge
leid wordt.
2.

Het monteren, van licht
installaties.
En nu de installaties. Wij hebben goed
onthouden wat daaromtrent gezegd is.
Kortom: niet met de handen aan de
220 volt en gebruik maken van 4 volt
lampjes en scheltrafo. Dientengevolge
gebruiken wij ook de overeenkomstige
kleine fittingen voor het indraaien der
lampjes. Voorlopig gebruiken wij voor
het monteren van de installaties een
los montagebord. De schakelaars kun
nen wij na aansluiting met een beugeltje op het bord vastzetten. De verschil
lende installatiemogelijkheden worden
aangegeven op tekening 20. Eerst zien
jullie het montageschema voor een
lichtinstallatie met enkelpolige scha
kelaar. Die drie lampen zijn natuurlijk
maar willekeurig. Je kunt er zoveel
nemen als je maar wilt. Op het mon
tagebord monteer je nu de fittingen
en daarin de kleine 4 volt lampjes. Je
begrijpt zeker wel waarom die scha
kelaar een enkelpolige schakelaar ge
noemd wordt en wel, omdat maar een
van de beide polen uitgeschakeld
wordt. In uitgeschakelde toestand blijft
er dus altijd nog met één stroomgeleider spanning op de fitting staan. Ook
in uitgeschakelde toestand kunnen wij
bij deze schakeling dus niet de fitting
aanraken (op de contacten) zonder een
schok te krijgen. Op tekening 18 zien
wij de schakeling voor de enkelpolige
schakelaar. De beide contactveren op
de wals worden doorverbonden evenals
de beide tegenover elkaar liggende
segmenten op de grondplaat. Op de
verticale bouten worden de contacten
aangebracht in overeenstemming met
de daaronder gelegen segmenten. Een
toevoerdraad van de schakelaar wordt
aangesloten op het verticale contact
(bout 10) en de ander, en wel de
stroomvoerende draad op bout 3 van
het segment. Is de schakelaar aldus
aangesloten, dan kunnen wij haar op
het bord plaatsen en overige gelei
dingen monteren. Schakelen wij de
stroomtoevoer over de trafo in, dan
kunnen jullie dus de lampjes in- en
uitschakelen en zie je de proef op de
som aan het branden der lampjes.
Het tweede schakelschema g°eft een
serie- of kroonschakeling. Je weet wel,
jongens, zoals het ornament in de huis
kamer dikwijls aangesloten is met ziin
afzonderlijk uitschakelbare bovenlich
ten.
Welnu, eerst plaats je weer de fittingen
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op het bord en dan ga je de schakelaar
weer ombouwen tot serieschakelaar.
Tekening 18 laat weer zien hoe dat
moet geschieden. Met een draadje
worden de beide contactveren weer
doorverbonden. Nu staan zij niet
tegenover elkaar, maar naast elkaar.
En zoals de tekening laat zien worden
twee naast elkaar gelegen segmenten
met een draadje doorverbonden. De
beide overige segmenten worden niet
gemonteerd. Natuurlijk worden nu op
de verticale bouten twee naast elkaar
gelegen contacten aangebracht en wel
in overeenstemming met de overeen
komstige beide segmenten.
Dan worden de installatiedraden weer
aangesloten. De beide lampendraden 1
en 2 op de beide bouten 10 en de toevoerdraad voor de schakelaar op bout
3. In de ruststand brandt geen der
lampen. In de tweede stand brandt
lamp 1; in de derde stand branden
lampen 1 en 2; in de vierde stand
brandt lamp 2 alleen en in de vijfde
stand is alles weer uit (overeenkomen
de met de ruststand). Jullie kunnen
dat alles gemakkelijk op het schema
volgen.
Dan komt de derde schakeling met de
dubbelpolige schakelaar. Jullie be
grijpen nu wel wat dat zeggen wil. Bij
deze schakeling is in uitgeschakelde
toestand geen spanning meer op de
fittingen. Dergelijke schakelingen ko
men voor in badkamers en andere
vochtige ruimten. De contactveren en
segmenten volgen weer uit het schema
van tekening 18. De lampendraden
komen weer op de bouten 10 en de
beide schakelaartoevoerdraden op de
bouten 3.
Dan volgt de hotel- of trapschakeling.
Bekijk het schema maar eens.
Weten jullie al waarvoor deze schake
lingen toegepast worden? Zeker, de
naam zegt het al. In hotel of slaap
kamers en op trapportalen. Het doel
is, om op een bepaalde plaats te kun
nen inschakelen en op een geheel an
dere plaats, b.v. boven het bed of aan
het einde van de trap, weer te kunnen
uitschakelen. Die twee schema’s ver
schillen alleen maar in de wijze van
aansluiting, die bepaald wordt door het
feit, hoe wij in de betreffende instal
latie de beide stroomtoevoerdraden tot
onze beschikking hebben, waarover
later meer. Bekijken jullie maar eens
goed die beide schema’s en je zult
zien, dat je steeds met de ene schake
laar kunt inschakelen en dan met de
andere schakelaar kunt uitschakelen.
In het schema werd de toestand gete
kend zoals deze na de inschakeling is.
De lamp brandt dus volgens deze
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schema’s. Het aansluiten van de scha
kelaars volgt uit de schema’s wanneer
'jullie maar bedenken, dat het geteken
de draaipunt van de schakelaars over
een komt met de boutjes 3 en de con
tacten met de boutjes 10.
En tenslotte krijgen jullie nog een
meer gecompliceerde schakeling te
verwerken, jongens. Hier in het sche
ma van tekening 20 staan voor de
trapschakeling (5e schema) vier ver
diepingen getekend. Je kunt natuurlijk
ook drie verdiepingen maken, dan be
hoeven iullie een kruisschakelaar min
der te bouwen. Verder kennen jullie
nu wel zoveel van het schema lezen,
dat je nu wel zien kunt hoe in de
getekende stand van de schakelaars
alle lampen branden. Hoe branden
deze lampen, in serie of parallel? Na
tuurlijk. Goed zo: parallel. Bij deze
schakeling branden dus alle lampen
wel of alle lampen niet en dat moet
ook. Want wanneer iemand thuiskomt
en hij draait beneden het licht aan,
terwijl hij naar de derde verdieping
moet, dan moet hij „toch op alle ver
diepingen licht hebben. En wanneer
hij op de derde verdieping aangekomen is, moet hij daar weer het licht"
kunnen uitschakelen. De schakeling
moet dus zodanig zijn, dat alle lichten
op alle verdiepingen in- en uitgescha
keld kunnen worden. Is dat even een
puzzle, jongens. Maar zoals je ziet
werd deze puzzle opgelost en wel met
behulp van de zgn. kruisschakelaar. En
probeer nu maar eens op het schema,
waar je ook bent kun je het licht inen uitschakelen en waar je ook naar
toe gaat eveneens. Dat is mooi gevon
den! Het monteren van deze schake
ling zal na al die voorgaande schake
lingen nu wel geen moeilijkheden meer
opleveren voor jullie. Als je maar
weer kijkt naar het monteren der
segmenten en veren (tekening 18) en
als je maar weer bedenkt, dat de draai
punten der schakelaars overeenkomen
met aansluitbouten 3 en de contacten
met aansluitbouten 10, dan wijst de
weg wel weer vanzelf.
En wanneer je die schema’s nu een
maal kent, kun je experimenteren v
zoveel je wilt op je montageplank.
Jullie hebt nu wel fantasie genoeg om
nabootsingen van de werkelijkheid te
maken. Doch laat ik hierbij even een
handje helpen, want er kunnen zich ,
toch wel typische gevallen voordoen.
Bekijk daarom eens tekening 21, waar
in ik een aantal gevallen getekend
heb zoals ze in de practijk voorkomen. .
De drie eerste gevallen geven de mo
gelijkheden te zien van een enkelpolige schakeling in eenzelfde situatie.
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Alleen, er is verschil gemaakt ten op
zichte van het feit, waar de beide
stroomdraden zich in het vertrek be
vinden. Zo ontstaan er drie verschil
lende montages. Waarom, zullen jullie
vragen, werd dat alles nu gegeven.
Wel, heel eenvoudig. Zoals jullie bij de
installatie thuis wel gezien zult hebben
zijn de draden steeds door buizen ge
trokken en nu kunnen jullie op de
montagetekeningetjes duidelijk zien,
hoeveel draden in de verschillende
gevallen steeds door een buis getrok
ken moeten worden. Zo zie je in het
tweede geval, dat over een korte lengte
drie draden getrokken moeten worden
door een buis. En dat nu is van belang.
Want ten opzichte van het aantal dra
den in een buis zijn wij aan plaatse
lijke voorschriften van het betreffende
electriciteitsbedrijf gebonden. Zo moe
ten wij dus steeds bij alle voorkomende
gevallen bepalen, hoeveel draden door
een buis getrokken zullen moeten
worden en of zulks in dat geval niet in
strijd is met de voorschriften. Zo vin
den jullie dan verschillende gevallen
gegeven op tekening 21 en telkens zie
je daarbij duidelijk het aantal draden
in een buis.
De gevallen van vier draden in een
buis verdienen de zeer bijzondere aan
dacht, want in deze diene men speciaal
op de voorschriften te letten. Zo wor
den dan ook nog gevallen gegeven,
waarin de aanleg minder goed is, ter
wijl een ander schema dan de betere
montage geeft.
En wanneer jullie dat alles nu goed
bestudeerd hebt, dan moeten jullie
eens proberen of je het geval van
tekening 22 kunt oplossen. Hier vind
je de plattegrond van een verdieping
van een gebouw. De lichtpunten en
schakelaars werden in de verschillen
de vertrekken ingetekend. Alles werd
verdeeld, gedacht over vier groepen,
d.w.z. de stroomtoevoerdraden komen
vanaf het ingetekende schakelbordje in
vier groepen en de lampen voor iedere
groep werden met een Romeins cijfer
aangegeven. Zo worden dus twee toevoerdraden gevoerd langs alle lampen
I; twee naar alle lampen II, enz. Wan
neer jullie dat alles nu tekent zoals in
de schetsen van tekening 21 is gedaan,
dan kunnen jullie op deze wijze bepa
len, hoe alles gemonteerd moet wor
den en hoeveel draden in een buis
getrokken moeten worden. Dit moet
natuurlijk op papier geprobeerd en
uitgekiend worden, want op het montagebord wordt het vanzelfsprekend te
duur.
En tenslotte nog dit. Hoe de schake
laars er in werkelijkheid uitzien? Och,

48

dat kunnen jullie elke dag thuis zien.
Hoe de schakelaars er van binnen uit
zien? Dat kan niet zo gemakkelijk op
papier door afbeeldingen voldoende
duidelijk gemaakt worden. Zie eens
zo’n schakelaar te pakken te krijgen en
probeer eens uit te vinden hoe het om
bouwen van de schakelaars in de
practijk gebeurt (normaal in de fa
briek natuurlijk). Dat is na dit alles
eens een heel aardige proef en een
proef op de som tegelijkertijd. Boven
dien moet opgemerkt worden, dat de
draaischakelaars van de fabriek vol
gens voorschrift van de electriciteitsbedrijven
zgn.
momentschakelaars
moeten zijn, d.w.z. de schakelas met
contactveren is van een veerinrichting
voorzien, zodat het verbreken van de
verbinding snel geschiedt. Maar dat
alles zou onze schakelaar wat gecom
pliceerd maken. En nu maar weer veel
succes met de montages en onderzoe
kingen.

c. Krachtinstallaties.
En zo zijn wij dan nu bij de kracht
installaties aangeland. Voelen jullie
niet langzamerhand een steeds grotere
gewichtigheid bij jezelf opkomen?
Krachtinstallatie! Dat is niet voor de
poes.
Maar wij doen kalm aan; onze kracht
installaties bepalen zich voorlopig nog
tot het „vedergewicht”. Voorlopig is
het bij ons alleen nog maar een titel;
een opschrift voor het categoriseren
van onze werkstukken. Doch met dat
al behoort de hier te bouwen speelgoed-electromotor en de electrische
aquariumpomp toch tot de categorie
„krachtinstallaties”. En ook op dit ge
bied zou weer meer te bouwen zijn,
maar wij bepalen ons bij deze eerste
aanloop maar tot een paar eenvoudige
werkstukken, alhoewel het mechani
sche deel van onze aquariumpomo toch
wel de nodige accuratesse en de pre
ciesheid van werken vereist.
Ook hier wil ik weer hetzelfde zeggen
wat ik reeds meer gezegd heb: kijk
zo eens om je heen en vertel dan eens
wat je zoal aantrekt om zelf te bou
wen. Ik zal dan wel overwegen of het
voor zelfbouw vatbaar is, zodat het in
een eventuele tweede uitgave opgeno
men kan worden.
1.

Het bouwen van een speelgoedmotortje.

Wanneer wij, zoals in de inleiding ge
zegd werd, nog steeds onze mecano
trouw gebleven zijn, dan doet zich
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dikwijls bij de zelf ontworpen model
len de behoefte gevoelen aan een
electromotortje, waarmede het ge
bouwde model aangedreven zou kun
nen worden. Ook andere speelgoedmodellen vereisen dikwijls zo’n motor
tje en dientengevolge zullen jullie het
wel met mij eens zijn, dat als eerste
nummer op het gebied van de krachtinstallaties een speelgoedmotortje ver
meld staat.
En zo moeilijk is het maken van zo’n
motortje toch ook weer niet. Eigenlijk
is het een van de eenvoudige werkstuk
ken van deze verzameling.
Tekening 23 laat deze motor in 3 pro
jecties zien. Deze tekening kunnen
jullie nu toch wel met gemak lezen,
nietwaar? Je hebt langzamerhand
moeilijker tekeningen te verwerken
gehad. Zo zien jullie dan duidelijk op
de grondplaat de vaststaande „magne
ten” (2) gemonteerd, terwijl de „la
gers” (3) de as (4) met het driepolige
anker (6) en de collector (5) dragen.
Tenslotte zien jullie de „borstels” (7)
over de collector slepen, terwijl deze
verbonden zijn met de beide aansluitklemmen (9). Het motortje wordt ge
bouwd om aangesloten te kunnen wor
den op een spanning van 5 tot 8 volt.
Je kunt als stroombron dus de zelf
gebouwde scheltrafo gebruiken.
De stroomloop is na aansluiting op deze
trafo al zeer eenvoudig. Vanaf de aansluitklemmen (9) gaat de stroom door
de borstels (7) en vandaar wordt de
stroom overgedragen op de 3 „lamel
len” van de collector. Dat begrijpen
jullie natuurlijk nog niet direct. Maar
kijk, dat zit zo. Jullie zien natuurlijk
wel die drie polen van het anker op de
as. Deze polen worden bewikkeld met
draad van 0,3 mm middellijn en 200
windingen. En je begrijpt nu wel, dat
wij aldus 3 electromagneten verkrijgen.
De drie uiteinden van de wikkelingen
worden met elkaar doorverbonden en
geïsoleerd, terwijl de drie andere uit
einden van de wikkelingen met de
koperen strookjes verbonden worden
op de isolatiering op de as. Deze drie
koperen strookjes vormen de collectorlamellen. Zij zijn zo groot, dat zij 1/3
van de omtrek omvatten, terwijl zij
1 a 1M mm van elkander blijven. Op
deze koperen strookjes nu worden de
ankerdraden gesoldeerd. De situatie
wordt dus zo, dat telkens 2 van de 3
collectorlamellen onder de borstels
liggen en aldus stroom, toegevoerd
krijgen. En zo begrijpen jullie nu wel,
dat 'telkens 2 van de ankerpoolwikkelingen stroom ontvangen.
Wat gebeurt er nu verder? Kijk, die
stroomvoerende wikkelingen maken
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van die ankerpolen werkelijke mag
neten. Maar op de grondplaat staan
reeds vast gemonteerd een Noord- en
een Zuidpool. Nu weten jullie mis
schien wel reeds, dat een N- en een
Z-pool elkaar aantrekken en 2 gelijk
namige polen elkaar afstoten. Daar het
anker op de as gemonteerd is en daar
door dus draaien kan, ontstaat tenge
volge van die aantrekkende en afsto
tende werking van de draaibare èn de
vaststaande magneten de draaiende be
weging van het anker en deze gaat
door zolang de ankerwikkelin^en onder
stroom gehouden worden.
Q
Dat is dus heel elementair en heel in
het kort de werkingswijze van ons
motortje. Het komt er natuurlijk op
aan het ankertje heel gemakkelijk te
laten draaien en daarop moeten wij
dan ook rekenen met het pasmaken
van het asje in de lagers. Ook moet
dat asje vanzelfsprekend wat ge
smeerd worden. Desnoods maken jullie
een klein gaatje van boven in het lager
en tot op de as, zodat je daar wat olie
in kunt doen. Verder mogen ook de
borstels niet al te sterk op de collector
drukken, terwijl ze toch tegelijk wel
voldoende contact moeten maken. Na
verloop van tijd moeten deze borstels
misschien ook wel eens wat schoongepoetst worden om een goede stroomovergang te verzekeren.
En tenslotte zien jullie op het asje nog
het kleine snaarschijfje (8). Dat kan
ook van hout zijn.
Nu kunnen jullie dus wel tot het bou
wen overgaan, want van de constructie
en werking weet je nu wel voorlopig
voldoende. Tekening 24 geeft weer een
maattekening van de onderdelen. Be
ginnen wij met de houten grondplaat.
Op deze zijn de plaatsen aangegeven
voor de beide lagers en de magneten.
Dan komen de magneten II M 2. Wij
kunnen deze vormen volgens de ge
geven maten uit ijzer, het liefst enigs
zins hard ijzer. Wanneer deze vorm
gereed is, moeten wij de polen magne
tisch laten maken door magnetisatie,
zodat de ene gebogen pool een Noord
pool en de andere een Zuidpool wordt.
Dit kunnen jullie gemakkelijk laten
doen bij een van de vele zaken, die de
magneten voor automobielmotoren op
nieuw versterken. Laat de pooltjes
maar goed sterk maken. Hoe sterker
hoe beter. Maar dan niet met dit model
gooien of ruw omgaan, want dan gaat
het magnetisme verminderen. Nu kan
dit „motorhuis” op de grondplaat ge
monteerd worden.
Op het asje 4 van 80 mm lengte en
3 mm middellijn kunnen wij nu de
houten isolatie aanbrengen. Het mag
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natuurlijk ook eboniet zijn, ofschoon
hout in dit geval ook wel voldoende is.
II M 5 geeft de afmetingen. Natuurlijk
moeten jullie dit gedeelte zeer stijf
passend maken op de as. Desnoods nog
even vastzetten op de as met een of
twee schroefjes. Aan de collectorzijde
is de uitstekende as V/ï cm en aan de
andere zijde 2 cm lang.
Dan moet de collector aangebracht
worden. Hiervoor nemen jullie het best
een stukje koperen buis van de meest
gunstige binnenmiddellijn en dat zaag
en vijl je dan op maat. Met een paar
schroefjes, zoveel mogelijk aan de
buitenkant, zodat de borstels er geen
last van ondervinden, maken wij deze
lamellen dan vast op de isolatiering.
En nu komt het anker. Ook dat anker
is natuurlijk weer gelamelleerd, dus
samengesteld uit dunne, geïsoleerde
plaatjes ijzer, in model gemaakt en
geklonken, zodat zij een pakket vor
men. Dit anker maken wij warm en
krimpen het alzo op de isolatie van de
as. De afstand is 8 mm vanaf de collec
tor. Dan kunnen wij de wikkelingen
aanbrengen. Iedere pool 200 windingen
van 0,3 mm koperdraad met katoenisolatie. (Alle polen in dezelfde richting
wikkelen!) Het doorverbinden der
wikkelingen werd reeds gegeven. Ook
het doorverbinden van de andere drie
uiteinden met de lamellen, zodat elke
lamel met een ankerwikkeling verbon
den is. En nu nog het snaarschijfje op
de as aanbrengen (1 cm vanaf het as
einde) en de zaak is O.K. De rest is al
erg gemakkelijk. De beide lagertjes
kunnen nu op de as gebracht worden
en op de juiste plaats op de grondplaat vastgezet worden. Blijven nog
over de beide aansluitklemmen en de
borstels. De borstels moeten vanzelf
sprekend verend tegen de collector
gemonteerd worden. En zo zien jullie
dus, dat het bouwen van dat speelgoedmotortje best meevalt.
2.

Het bouwen van een aquariumpompje.

Wanneer jullie het principe eenmaal
zullen kennen waarop de werking van
de motor voor het aquariumpompje
berust, zullen jullie wel hoofdschud
dend zeggen: „Het kan gek gaan in de
wereld. De ene maal doen ze alle mo
gelijke moeite om de wervelstromen
tegen te gaan en ze onschadelijk te
maken en de andere keer wekken ze
juist deze stromen op en maakt men
gebruik van deze om een koperen
schijf aan het draaien te brengen.” Ja,
jongens, het kan met recht gek gaan in

de wereld. Niet voor niets is het
spreekwoord: „De ene zijn dood is de
andere zijn brood.” De ene maal doen
wij alle mogelijke moeite om van de
ellende der zwerfstromen af te komen
en de andere maal maken wij van de
nood een deugd. Wanneer je techniek
bestudeert, zul je dan ook wel ont
dekken, dat de technische wereld ook
te dien opzichte geen uitzondering
maakt op de andere wereld.
Tekening 25 geeft van ons werkstuk
het vooraanzicht en tekening 26 het zij
aanzicht. Weten jullie nu na deze aan
hef en na het goed bekijken der beide
tekeningen, waar het om gaat? Ik ge
loof, dat jullie nu wel reeds zoveel
tekening lezen geleerd hebt, dat je het
nu wel begrepen zult hebben waar het
om gaat. Laten wij dan samen even de
hoofdbestanddelen opsommen vanaf de
tekeningen.
"*
Eerst zien wij dan een grote kern met
spoel. Maar welk een uitzondering in
vergelijk met de kernen tot nu toe
gemaakt. Wij zien maar de helft van
de kern van de scheltrafo b.v. en bo
vendien is die helft in de mantelzijde
nog van een sleuf voorzien, waartussen
een schijf kan draaien. Welnu, het zal
jullie wel duidelijk geworden zijn, dat
wij hier met een grote electromagneet
te doen hebben, want wij zien een
spoel en de kern is gevormd tot een
paar grote polen, die ]/2 cm van elkaar
af staan.
En tussen deze polen bevindt zich een
koperen schijf, Welke op een as beves
tigd is. Die schijf moet dus blijkbaar
tussen deze beide polen gaan draaien.
Inderdaad is dit het geval. Maar hoe is
dat mogelijk, zullen jullie vragen. Kijk,
hier hebben wij nu dat geval, waarin
wij gebruik maken van die wervelstromen. De spoel gaan wij nl. aanslui
ten op de 220 volt wisselstroom van
het lichtnet. Deze wisselstroom heeft
50 wisselingen per seconde. Maar wan
neer de stroom in de spoel een wissel
stroom is, dan zal hij ook een wisselend
magnetisch veld opwekken in de mag
neten, die met de kern een geheel uit
maken. Een wisselend magnetisch veld
heeft echter wervelstromen ten gevol
ge. Deze wervelstromen zijn in het
ijzer van de kernen de polen tegenge
gaan door deze beide te lamelleren.
Maar nu willen wij in de polen toch
nog een speciale wervelstroom laten
ontstaan. Daartoe is die koperen ring
in de beide polen ingebouwd. Kijk
maar goed op de tekeningen, dan zul
len jullie deze ringen wel vinden (3).
In deze gesloten koperen ring ontstaat
een wervelstroom* van bepaalde rich
ting. Wanneer wij nu tussen de beide
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polen een koperen schijf aanbrengen,
dan ontstaat in die koperen schijf
eveneens een wervelstroom en wel van
dezelfde richting. En dat is nu juist de
„clou” van de zaak. Want wat gebeurt
er nu? Wel, heel eenvoudig. Gelijkge
richte stromen oefenen een aantrek
kende werking op elkaar uit en dus
ontstaat een krachtenkoppel, hetwelk
de schijf aan het draaien brengt. Zo
lang dus het wisselende magnetische
veld aanwezig is, zal de schijf blijven
draaien. En zo hebben wij dus op deze
wijze een motor verkregen, waarvan
het anker gevormd wordt door de
vlakke, koperen schijf. Om nu de wer
king van die gelijkgerichte stroom nog
wat te versterken, maken wij de gelei
der in het vaste gedeelte groter en
plaatsen wij op de polen bovendien
nog 2 platen, die vlak op de schijf lig
gen. Jullie kunt deze beide platen
(segmenten 12) gemakkelijk op de
tekeningen zien.
Van die draaiende as nu maken wij
gebruik om een klein aquariumpompje
aan te drijven. Weten jullie ook wat
zo’n pompje doet, jongens?
Goed zo, dat pompje perst steeds verse
lucht in het water van het aquarium.
Het is dus een zgn. zuig-perspompje.
Het zuigt verse lucht aan en perst deze
dan via een met de persopening ver
bonden slangetje in het water.
Op de tekening zien jullie duidelijk de
kruk op de as en aan deze kruk de
zuiger. De cylinder, waarin deze zuiger
op en neer bewogen wordt, kan om een
vast punt draaien en daardoor opent
en sluit de aan de cylinder bevestigde
schuif de pers- en zuigopeningen, cor
responderende met de cylinderopening.
Maar dat alles kunnen jullie zo zonder
meer niet gemakkelijk uit de teke
ningen zien en aangezien dit gebeuren
juist zeer belangrijk is en een en ander
ons duidelijk moet zijn om het pompje
goed te kunnen bouwen wordt deze
gehele gebeurtenis nog eens duidelijk
getekend op tekening 27.
De vier standen van de kruk, elk 90
graden van elkaar verschillend, geven
de stadia van het zuigen en persen
weer. Duidelijk moeten jullie je voor
stellen, dat de schuif daarbij schuift
met het vaste punt, met het spiraalveertje als draaipunt. En zo schuivende
beweegt het schuifopeningetje van de
cylinder zich langs de zuig- en pers
opening. Aangezien de zuiger in de
cylinder daarbij tegelijk op en neer
bewogen wordt, vindt er hierdoor een
aanzuigen van lucht en een wegpersen
van die- eerst aangezogen lucht plaats.
Om deze werking der schuifopening
toch vooral'duidelijk te kunnen zien,

werd de schuifwerking nog eens op
dubbele ware grootte getekend en wel
voor elke stand afzonderlijk. Stand 1
zien wij de zuiger geheel omlaag. De
schuifopening is tussen pers- en zuigopening in. De vlakke schuif houdt dus
beide openingen dicht.
Stand 2 doet de cylinder om het vaste
punt draaien. De schuifopening heeft
zich gedurende deze kwartslag van de
kruk naar links bewogen en nu is de
schuifopening gelijk gekomen met de
zuigopening. Inmiddels ging de zuiger
een halve slag naar boven en heeft
dus reeds gezogen. Nu de zuigopening
open gaat, komt de lucht • dus met
kracht door de schuifopening in de
cylinder.
Stand 3 doet de schuif en cylinder
weer om het vaste punt draaien. De
zuiger heeft de zuigerslag beëindigd en
de zuigopening is gesloten door de
verschoven schuif.
Stand 4 doet de schuif en cylinder
wederom draaien, waarbij de schuif
nu om het vaste punt naar rechts
schuift. Inmiddels gaat de zuiger naar
omlaag en voert op de in de cylinder
aangezogen lucht een persende wer
king uit. Daar de schuifopening nu
voor de persopening staat, kan de sa
mengeperste lucht door de persleiding
in het water van het aquarium geperst
worden.
Stand 1 laat ons de zuiger weer zien
in de laagste stand; het einde van de
persslag.
Aangezien nu de persopening van een
kleine sleuf voorzien is en wel naar het
hart toe, zal het jullie wel zonder meer
duidelijk zijn, dat het wegpersen van
de lucht zo lang mogelijk kan geschie
den.
Ik denk, dat het jullie nu wel duidelijk
zal zijn hoe de lucht aangezogen en
weggeperst wordt, terwijl je tegelijk
gezien hebt hoe de zuig- en persgaatjes
aangebracht moeten worden. De slag is
1 Y> mm naar links en naar rechts. In
het hart van de schuif is de schuif
opening geboord, zodat die schuifope
ning steeds een weg van 3 mm door
loopt.
Verder zien jullie bij’de persopening
een buisje gesoldeerd. Hierop moet het
slangetje naar het aquarium aange
bracht worden. In dat zij-aanzicht
(tekening 26) kijk je links tegen de
persopening en rechts tegen de zuig
opening op. Het buisje voor de slang
mag dus geen grotere diameter hebben
dan 4 mm.
En nu kunnen wij overgaan tot het
bouwen. Tekening 28 en 29 geven weer
de maten der onderdelen.
De grondplaat II A 1 levert geen moei-

57

45

érzè

i

ELECTRISCHE AQURIUMPOMP
ONDERDELEN IIA t*/ml3
70

T

i

1/

O

oj

65

*5-4

i

50

M

-ra
2 ALLIMUNIUM SEGMENTEN.
n A12

IOBOOTJES MEJ^Er1/8
&
25

2 AANSLUITKLEMMEN
HA 11
IQ 2535 IQ
25
IO

KOPERENRING flmPIK 2x

hai

IO

t

5

3

A HOUTENGRONDPLAAT

±f

is

25

5.

I5__ ,5

V i

* i*2

fa !

2
'i

o

i

i

il
___ JL__
_mi

I
i

i

o

m

* ®

i

j

T

C4

m
QL

420

GEBLONKEN
O

o
_2j?5____

27.5
95

1 'JZERENKERN GELAMELLEERD
2

58

5

5 5
15

ELECTRISCHE aqüariumpomp
ONDERDELEN HA <^13

►2500WIKKEUNGENQl7m

6,6

3

»r

cm

d

t—

o

8

OJ

54
PERTINAX OF KAR
TONNENSPOEL
_____UA4
7.5 ^75

1

T

Z P

&L7-J&

E-6'

12.

VAST SCHUIFGEDEELTE
HA 8 ZIE TEK27
OUE GAATJE

Ii

TT

m

I
I

—
J
.jCT
------ TE SOL . & J

-DEREN. = ' -gf

I
i

s

aiagg 1

tl

I

O

m

cm

I

i
I<5

<n

<

r*

I
I

.u

KOPEREN

|

SCH2E*

Zll

L

«MfET MOERTJE
ENSPIRAALVEERi5—■ t/SZIETEK. TUE
27
I

I

■W

I

O
i

JÖ

i fcw
UJ
2-

i

Ij

u. *2
o
x

Sï

I

I

UI

«5

4

cm

o-

g
5
z

-,3kp

i

I
I
l
I
I

ÖF

VI

i
I

I

SP J^g-41

14
f
2KÖ?ERENLAGERS M
ITA6 MET 4BOUTJES*/ia
OPDEAS SOL? *
I
DEREN nUSPEJ
LING / |
3
m
O
i

15

I
i
I
I

ü.

ytn»

i

I

l'O

5
I

»

o

o

jfrBsi-io.

i

HU) .

“<Z

2aw
u.Occ
DZüj
Igo CD
ui

m
2

CM

9
CULINDERMET
ZUIGER
SCHUIF HA 9
PASMAKEN

2KOPERENSTËÜT V|6 “^ ’
NEN ITAS k°4-°-U--------

50

zuiJZkitai^

R

ID

Z

ï

HO

<5&f

itë

:

59

lijkheden meer op. Een gat in het hout
van gegeven afmetingen is dit keer
het bijzondere.
Tegelijk zien jullie de aansluitklemmen .
II A 11 gemonteerd. Ook de kern zal na
al Jt reeds eerder gebouwde geen moei
lijkheden meer opleveren. Natuurlijk
is deze kern weer gelamelleerd (zie
trafo). Verder enkele klinknagels en
gaten voor de bouten 1/8”. De kern is
uitneembaar om de spoel te kunnen
aanbrengen en wikkelen. Maar het
meer bijzondere zien jullie nu zeker
wel. Het zijn de beide koperen ringen
(II A 3) op de polen en ingelaten in
die polen, zoals de tekening dat duide
lijk aangeeft. De ring natuurlijk sol
deren, want hij moet een gesloten
stroomkring vormen voor de wervelstromen. De poolafstand moet zuiver
5 mm gehouden worden.
De spoel II A 4 levert nu geen moei
lijkheden meer op. Wat het wikkelen
betreft: zie de opmerkingen over de
primaire wikkeling van de trafo. Wij
maken hier ± 2500 windingen van
0,1 mm emailledraad (of katoenisolatie).
Dan kunnen jullie overgaan tot het
maken van de twee koperen steunen
II A 5. Koper is daarom goed, omdat
tegelijk hierdoor het magnetisme be
houden blijft door afscherming langs
de beide polen. In die steunen zijn de
beide koperen lagertjes II A 6 aange
bracht met 2 boutjes.
Voor de smering wordt een oliegaatje
gemaakt.
En nu de as, jongens. (II A 7.) Op die
as moet de koperen schijf tussen 2
moertjes vasjtgesoldeerd worden. De 2
moertjes bij de lagers worden het
laatst op de as gesoldeerd, omdat hier
mede de speling in de asrichting ge
regeld moet worden. De kruk wordt
op de as gesoldeerd, maar dan moeten
natuurlijk eerst de lagertjes en de
moertjes op de as aangebracht zijn.
Jullie zult inmiddels van die kruk wel
begrepen hebben, dat het schroefje
1/12” met moertje gesteld moet worden
naar de zuiger, die dat schroefje tot
asje heeft.
En dan, jongens, komt het instrumentmakerswerk, want op zeer nauwkeurig
werken komt het aan, wanneer jullie
dat vaste schuifgedeelte II A 8 gaat
maken. De gaatjes van 1 mm moeten
zuiver op het hart en recht geboord
worden en het sleufje mag niet verder
gaan dan de hartlijn (zie tekening 27).
Bij het opsolderen van het buisje het
zuigopeningetje natuurlijk open hou
den.
De cylinder 9 is een normaal koperen
buisje, aan het ondereinde dichtge
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maakt. De schuif wordt er op gesol
deerd; het schroefje 1/12” met de kop
in de schuif gesoldeerd en dan de
schuifopening zuiver geboord. Op de
goede afstanden komt het weer aan.
Nu leer je zuiver werken, jongens.
Tenslotte een spiraalveertje en moertje
voor het in de schuif gesoldeerde draai
punt (boutje 1/12”) en de cylinder met
schuif is gereed.
Dan volgt de zuiger II A 10. Dat is niet
zo moeilijk meer. De zuiger moet na
tuurlijk zo zuigend mogelijk gemaakt
worden, daarbij rekening houdende
met de smeerolie tussen zuiger en
cylinderwand.
En eindelijk volgen de beide segmen
ten II A 12, die van aluminium ge
maakt kunnen worden. De boutjes
II A 13 zetten tenslotte alles vast.
En nu wens ik jullie allemaal veel
succes; werk nauwkeurig en je zult
eens zien wat een buitengewoon aardig
werkstuk deze electrische aquariumpomp is.

d. Schakeltechniek.
1.

Het bouwen van een scha
kel k 1 o k.

En nu gaan wij ons bezig houden met
klokken. Neen, schrik maar niet, wij
gaan geen klok zelf fabriceren; ook
niet een electrische. Maar er is .een
mogelijkheid om van een klok een zgn.
schakelklok te maken. D.w.z. dat wij
een klok zodanig in kunnen richten,
dat op bepaalde tijden automatisch
apparaten in- en uitgeschakeld kunnen
worden. Jullie weet natuurlijk wel, dat
vroeger de straatverlichting b.v. door
de
lantaarnopstekers
aangestoken
moest worden en wel lantaarn voor
lantaarn, stuk voor stuk. Dat was, toen
de straatverlichting nog een gasver
lichting was. Maar toen deze verlich
ting electrisch werd, ging het „aanste
ken” automatisch en wel met behulp
van een schakelklok, die voor een
bepaald aantal lantaarns dienst deed.
Ook etalageverlichtingen kunnen op
deze wijze automatisch in- en uitge
schakeld worden.
In wezen is de gehele zaak doodeen
voudig, jongens, dus ziet er maar niet
gewichtig tegenop. Het gaat er in prin
cipe om een stroomkring tot stand te
brengen of uit te schakelen op een
willekeurig vastgestelde tijd.
Je hebt b.v. huiswerk te maken, maar
je wilt die avond toch wel een bepaald
deel van het radioprogramma horen.
Maar je bent natuurlijk met hart en
ziel bij je werk en vergeet dan op de

juiste tijd in te schakelen. Hier helpt
de schakelklok.
Of je hebt het programma reeds in
staan en wilt het op bepaalde tijd uit
schakelen. En als modern mens wil je
dat natuurlijk automatisch doen plaats
vinden. Ook hier helpt weer de scha
kelklok.
Ten derde is er de mogelijkheid, dat je
het programma op een bepaalde tijd
wilt inschakelen, maar ook weer op
een vastgestelde tijd uitschakelen. Ook
in dat geval zorgt de schakelklok voor
de automatische bediening.
En tenslotte is er nog een vierde mo
gelijkheid, nl. dat je het programma
niet voor een bepaalde tijd wilt inscha
kelen, maar uitschakelen. Ook voor dat
geval kan de door ons te bouwen
schakelklok dienst doen.
Wanneer je over al deze vier mogelijk
heden de beschikking wilt hebben,
moet je twee wekkers gebruiken en
ombouwen. Wil je alleen met de twee
eerste gevallen volstaan, dan heb je aan
één wekker voldoende.
Voor ons doel is een wekkertype nodig
van niet al te kleine diameter. De
goedkopere soorten, van minstens
10 cm middellijn, zijn voor ons het
meest geschikt. Waarom, zul je vragen.
Kijk, dat zit zo. In een schakelklok
hebben wij voor het in- en uitschake
len van een bepaalde stroomkring van
zelfsprekend een schakelcontact nodig,
dat op de een of andere wijze door die
klok bediend wordt.
Zoals jullie wel weet heeft een wekker
een opwindveer voor de klok en een
voor de wekker. En beide zijn spiraalveren. Doe je het deksel van de achter
kant van de wekker weg, dan zie je
beide veren duidelijk zitten. Weten
jullie ook al wat er gebeurt, wanneer
de klok of de wekker opgewonden
wordt? Goed zo. Dan wordt de spiraalveer opgewonden en zie je de diameter
van die veer steeds kleiner worden. En
zo wordt natuurlijk de diameter steeds
groter, w'anneer de klok of wekker
afloopt. Van deze beweging nu wordt
gebruik gemaakt om het schakelcon
tact te bedienen. Veronderstel dat wij
om acht uur het radioprogramma auto
matisch willen inschakelen. Dan win
den wij de wekker op, plaatsen deze
op 8 uur en om 8 uur loopt de wekker
prompt af. Gedurende dat aflopen
wordt de spiraalveer steeds groter van
diameter en daarvan maken wij ge
bruik om een arbeidscontact in de
stroomikring van de voeding van het
radiotoestel (b.v. sterkstroom 220 volt)
te sluiten. En het programma wordt
aldus ingeschakeld (zie geval a teke
ning 30).

Willen wij het programma echter op
een bepaalde tijd uitschakelen, dan
wordt het schakelcontact een rustcontact en niet een arbeidscontact. Dat
zal jullie wel duidelijk zijn (zie geval
b, tekening 30). Verder zien jullie dus,
dat je voor deze gevallen met 1 wekker
kunt volstaan. Deze heeft dan een in
gebouwd arbeidscontact of een rustcontact.
Maar nu het derde geval. Je wilt het
programma een bepaalde tijd inscha
kelen, dus b.v. om 8 uur, en om 9 uur
weer uitschakelen. Dan heb je 2 wek
kers nodig en wel 1 met arbeidscontact
en 1 met rustcontact. De ene wekker
wordt dan op 8 uur geplaatst en de
andere op 9 uur. Die met arbeidscon
tact op 8 uur en die met verbreek- of
rustcontact op 9 uur (zie geval c, teke
ning 30.)
En tenslotte hebben wij dan het geval,
dat wij het reeds ingeschakelde pro
gramma om 8 uur b.v. willen uitscha
kelen om het om 9 uur weer automa
tisch in te schakelen. In dat geval wor
den de contacten der beide wekkers
geschakeld zoals in geval d van teke
ning 30 werd aangegeven.
Zo weten jullie dan nu hoe alles in
principe verlopen moet.
Vanzelfsprekend was hier alleen maar
bij wijze van voorbeeld sprake van een
radiotoesteltoevoer. Natuurlijk kun je
allerlei andere zaken aldus automatisch
in- en uitschakelen.
Zoals gezegd, hebben wij voor de uit
voering een grote wekker nodig en wel
omdat de wekkerveer het schakelcon
tact bedienen moet en dat contact
een voldoende opening of sluiting
moet ondergaan. De uitvoering van het
in de wekker te monteren arbeids- of
rustcontact werd op tekening 30 weer
gegeven. Ditmaal zal volstaan worden
met de enkele tekening zonder maattekening voor de onderdelen. Wij
weten niet hoe groot de ter beschik
king staande wekkers zijn en kunnen
dus geen maten opgeven. Maar dit een
voudige contact kunnen jullie nu wel
zelf maken zonder maattekening. Je
ziet in de tekening duidelijk, dat de
uitzettende spiraalveer het contact
moet sluiten of openen. Verder moet je
hier voor de montage solide isolatie
materiaal gebruiken, daar wij hier met
een sterkstroomschakelcontact te doen
hebben.
Bij het rustcontact moet de bovenste
veer een zeer stijve veer zijn, zodat bij
het openen de opening zo vlug mogelijk
tot stand komt. Verder móeten de be
wegende veren met het oog op de
kracht van de spiraalveer,- niet al te
stijf zijn.
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Wanneer de wekkers aldus omgebouwd
worden, monteren wij deze op een
gemeenschappelijke grondplaat, en
sluiten de draden aan op de contacten
1 en 2, en 5 en 6 (tekening 30).
En nu de montage in de vier verschil
lende gevallen. In al deze gevallen
hebben wij met 2 snoeren te doen: het
snoer van de steker en het snoer van
het radiotoestel of dergelijke. De montageschemaatjes van tekening 30 geven

aan hoe deze beide snoeren in de ver
schillende gevallen op de klemmen
1 t/m 6 aangesloten moeten worden.
Na de principiële verklaring der 4 ge
vallen zullen deze 4 montageschematjes wel geen nadere verklaring be
hoeven.
En zo is dan de schakelklokinstallatie
gereed en is alles dus weer veel een
voudiger dan je op het eerste gezicht
gedacht zult hebben.
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SLUIT U AAN BIJ DE PARTIJ VOOR

LANGERE VACANTIE

i

De verkwikking en ontspanning, te vinden in de van alle hoeken belichte
liefhebberij, geeft vacantie-stemming het gehele jaar door
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