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Griv djupt I akrotlådan I 

Inom amatörradlohobbyn finns det ett 
uttryck som heter "junkbox". Detta 
betyder skrotlåda, och innehållets 
art skllJer sig givetvis lite från en 
radloamatör till en annan. Men en sak 
har alla Junkboxar gemensamt - där 
finns alltid något användbart! 
Tändspoleprovaren som vi här skall 
bygga kommer till 90 procent från min 
egen fordonsrelaterade Junkbox. 
En form av skrotförädling sku'lle man 
kunna säga. 

• BYGG DIN EGNA 

TANDSPOLEPROVARE 
som namnet antyder, med 
att snabbt bryta ström
men. 

1 En fläktmotor från okänd bll får driva brytarna. 

Denna simpla, men 
effektiva, manick som vi 
här ska bygga har också 
ett par brytarkontakter. 
För att fa dessa att arbeta 
som de ska krävs en 
motor. Ur junkboxen 
halades en gammal fläkt
motor från en bil (bild 1). 
Denna befriades från sin 
fläkt och monterades 
med axeln genom plåten 
som ska utgöra själva 
"instrumentpanelen" på 

F
or att en tändspole ska kunna ge den 
nödvändiga gnistan krävs en snabb för
åndring av magnetfältet i spolen. Ett 

, nabbt sätt är att helt enkelt bryta strömmen 
i:cnom dennes primärspole. En brytning av 
, trommcn är lättare och säkrare att åstadkom
rna an en slutning, eftersom risken då fi nns för 
bl.md annat kontaktstuds, vilket kan äventyra 
den snabba förändringen av magnetfältet. 
l3rytarkontaktcrna i ett tändsystem arbetar, 
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2 Brytamocken tlllverkadH av en 
stump sågad ur en M12-skruv. 
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tändspoleprovaren. Sedan behövs det en bryt
arnock som kan aktivera brytarna. Jag sågade 
av en stump av en M12-skruv där jag borrade 
ett hål för motoraxeln 0,6 millimeter från 
centrum så att den fungerar som en excenter. 
Eftersom jag är lite larvig ibland kunde jag 
inte låta bli att borra två små balanseringshål i 
nockens tunga sida. Fast vem vet - den här 
motorn snurrar med cirka 4 000 varv i minut
en och blir det obalans kan det bli en skakig 
apparat. Nocken låstes mot motoraxeln med 
en liten stoppskruv på baksidan av nocken för 
att hålet för stoppskruven inte ska hugga i 
brytarnas fiberklack. Den kompletta brytar
mekanismen syns på bild 2. Den provade 
tändspolen kommer att matas med ström från 
en extern strömkälla. Lämplig spänning på 
strömkällan till provaren är 4-6 volt. 

Sedan var det dags att montera fästet där 
tändspolen ska sitta under själva provningen. 
Eftersom jag valde en plåt 
som chassie måste detta 
fäste isoleras från plåten där 

3 För att tändspolens fäste ska vara 
Isolerat från Jord mavincls plast

brickor. 
En llten I bålet och en stor pi var sida 
av pliten. 

även brytarna sitter jordade. Alternativt kan 
man istället isolera brytarna fcln plåten, eller 
byta ut plåten mot en plast- eller plywood
skiva. På bild 3 ser man hur jag gjorde för att 

4Denpöna 
sladden 

matar spolen• 
stomme med 
ström från 
strömkällan. 
Krokodll
klimman analut
er spolens prl
mirllndnlng tlll 
brytarna. 
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,.,.len "1.m frln 
rllttn ijord) . 
En ht<n rim· 
b11ck• 1 Mlr1 
med tn Jf11r 

ru•thn, k, rl 
,.., <1d• om pUt· 
en. Sc,bn ,lal"~ 

11.dn tn (kar\'muncr mot br1d.:.om.1 
mrJ rn sknl\' frln 11n1.lrn11hn 
Glng-•n rå rnu1tcm !It!, 14, \1.lket pos· 
""' onfä,ininl:'hlkn J>l de fle1t:a tlnd· 
•pobr. Pl biW -I <er m•n en t-.l1>,hpolr 
n1or11cnd p1 drn 11olende sbmnut· 
tc:m I 11<h med dcttll l r sroknt <torn• 
mc osolcr.ul flin jord, de• -,Il •lg> 
plAtcn Vid rro,·mng leder m,n in 
strom,ncn (plu,) frln Slr<lrnldlltn 11II 

spolcM S1omme .,, den gri>n• k,hcln 
K1okod1lkl.lmm2n s11rkcr upp ur d<t 1,rul• 
utug,:t ,ilket 1r arulutct 11II bl)1am1. I dcnru 
U.unm• ll)1lCr nun fa<t ,polcm pnmmrhnd· 

6 n■llll Da Juet■fllara al•ktr•d
tlllvertt■dee ev td mANI~• 

M111 ftl .... -,.telp f.., l>Ymedtk 

nong, ,len ,l.11l,hnun "'m normalt g-lr nll bryt· 
•m• n5r spolen ,otlet I motum Sl}m knnJen· 
'""' 11II brynrna tog J•g en bcg.,g-nod 
1\m,,nn•kondcnutor Oenn• onsluu som 
,-.nlogt, Jet ,111 ~g., ,l,J,len ull bryt,m• nch 
hölJet 11II JOrd (,l,.,,oeplltcn , dcn:i fall). 

Sen sk• man ju ha en reglerb111 gnistg:,p 

• 

nr,lenrlogt ,.,,lcr.,d dektrnd M•n llr JU tJnka 
pl 011 Jcn h~p:lnd.o gn,,nn lem hnrr>• upplt 
10-1 S m1ll1m<1er nm •rolen lr fruk. Den 
andn tlcllrttnJen ser lolod,n ur, men toner 
ntlllcr ,torckr ,kruv:td , rlu«oct, ,lct vrll llg:, 
iorJ R,IJ 6 v,ur hur gnougapct fungeru. 
I krolcO<lolld~mm•n t()m "trcr p-1 den 1<0lcndc 
dckundcn PJsrcr man spolen, tlndkabcl Som 
pndcen &,,er ,, unc J•g dor en minn, fllr prov· 
n,ng >V kontlcnurorcr I '2r min ett :a.n:alogt 
(med vmrc) un,vcnalonurumcnt klanr 11ttn 
sig mcJ dem, men rltr kan v:ora kul 211 ha .tllt 
under wnmu uk d on dg:l. En k.Jn.Jogt fr clla 
12 ,,il11111~1n1mrnt Jr JII l<\rnln, f'>u det enda 
j,g h1dc Rlr ullBllet wr en VU-ml12rc (tom 
mltrr ,n,pelnonl(SVOlymcnl fr.ln en 2vhdcn 
bs-ctth•nd,p,1:a.rc Vod kondrnurorprovn,ng 
ladchr m,m upp knndenurom mrd en llg IJk
•pJnn,ng, typ 6 volt. Sed2n prOVJr m2n den 
laddade kondenmom mot onstrumrnrr,_ Om 
drn i r n~rlunrb okcJ dc.:a mltarcn, n1l rycb 
till en an,ng. 

M,tt p:I ch11J1t1 1 bild 7 tottcr tvJ ,mi »pp
omkoppluc. r>lcd Jrn ena , lir man pi 

5 Gnlstppeb hö ... dao elda eluu
VH I en plexlOnlllt. 

d1r man lun >< llur 
11ni; gn,m, spolen 
bn protcr•. IISr 
r«cker det J oc k inte 
med bnckor ,om pl 
UndspolclllslCI D<n 
ena dekrroden m.15te 
,,..,. urdrntl,gt ,~ le
nd fr.ln jorJ J•g tog 
upp ett t;~k:intigt h11 
p:l Cllk:i 50 X 50 
m1ll1me1c:r J:ir jag 
skruv>dc fat rn pla'I · 
glasslou (bild S). 
Mon , ,kovan uttr j•g 
en hög muller med 
ett hil fbr en, elek
troden för 1,'flong.lp<I, 
Nu h1de j•g <n 7 ,rov■,en lder. M,.._ tlll fMiC• it, .tt eldnltllllMhör (M 

tellten). 

+ 

8 llttnlltg på prov-n. Sl • brytar• 1111 motor, S2 • bryt-. tlll tindlpole, 
Cl • •lektrol,tkond-tor på clrtca 4 000 IWlkrofarad (•J nödvincllt, man 

filtrerar W'Öfflmen vid batterlladtlardltft vilket höJ• effekten), 
C2 • brytartlondenutor, G • plstpp. 
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motorn, och med den andn slir m·,n p:I 
strömmen ttll tlnd~polrn. En bu Und,pole 
sic;, , en sid•n l1lr pr0\'2rc pratcr• 
gniuor uppår 10 m,llimctcr eller 
mer. BLr gnistlingden ban S m,lli
mttcr eller mindre 1r det nog dog, 
>Il se sog om efter en bittre spole 
En homrcgcl lr m gnmlingdcn 1 

fno luften , k.t v.m no glnger lång· 
rc in dcktrodgapct pl tlndsnftct 
Komprc<sioncn , forbrlnnmgm,m· 
mct gor clct noml,gen S\'ir2rr for 
gnistan att hoppa bvcr g3pct , 
t:lndmftcr_ Har m~n 0.5 nulhmeter 
pi suftct rnl"e tlndsr olen kfan 
10 x O,S • S m,U,mcrrr , pcov.uen. 

I nästa tiöma påbörjar 
vi renov..tnien av en 
NY.flo) med JB 128 motor. 
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