
DA F :il;i'"''"structies

STARTCIRCUIT

86- 
- -.t13wt-rd

36zt

a

coN.ss

!-r -; fi-- l
L___J L___

@

. l3wi-rd
aa

RK-ZT-2 RK-zr-l

l3wt-rd

coN. ss
CK
VDM
RK

#nF=l-1r-@

connector stuurslot
centraalkast
verbindingsdoos motor
relaiskast

Startcircuit 5-7r-l

F;
I

I

I

rrl

i'; -zî
t(Ltl
L_______J

a

CK-zr-5

-t *@

a

c!N.ss

F2300 614843/6



5-zr-l
STARTCIRCUIT

Het ronddraaien van de verbrandingsmotor geschiedt
tijdens het starten door middel van de startmotor.
Dit kan alleen als de hoofdschakelaar gesloten is.

De bediening van de startmotor geschiedt via het
electrisch gedeelte van het stuurslot met behulp
van de gloei-start-schakelaar.

De gloei-startschakelaar @
De gloei-startschakelaar heeft 4 standen t.w. 0, l, ll en
1il.

Stand 0

Contact af.
Sleutel kan worden verwijderd

Stand I

Contact aan.
De verbruikers kunnen worden ingeschakeld.
In deze stand behoort de sleutel automatisch terug
te komen na het starten en/of voorgloeien.

Stand ll

In deze stand worden de contacten nr. 30 en nr. 19 met
elkaar door verbonden, waardoor een stroom kan gaan
vloeien over de spoel van het relais van de gloeispiralen.

Stand lll

In deze stand wordt de aansluting nr. 30 doorverbonden
met de aansluiting nr. 50a.
De verbinding tussen aansluiting nr. 30 en nr. î9 wordt
in stand gehouden via aansluiting nr. 17 en de verbin-
dingstrip tussen cont.rct nr. 19 en nr. 17.
Het relais van de gloeispiralen blijft hierdoor bekrachtigd.
Draad nr.36 van aansluiting nr. 50a gaat naar het relais
van de startmotor.
Wanneer nu door dit circuit een stroom vloeit zal het
relais van de startmotor sluiten en de startmotor in
werking treden.
Opmerking: De gloei-startschakelaar heeft ook nog een
z.g. parkeerstand, omdat deze stand in de gegeven
schakeling niet van toepassing is, wordt hier niet verder
op ingegaan.

Om echter spanning te krijgen op aansluiting nr. 30 van de
gloei-startschakelaar is het noodzakeliik dat contact
relais @ ook gesloten is.
Het sluiten van dit relais geschiedt met behulp van het
stuurslot.
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Stuurslot @
Het stuurslot heeft de taak om desgewenst het stuurwiel
c.q. stuuras ten opzichte van de stuurkolom te vergren-
delen.
Deze vergrendeling, die geheel mechanisch is, wordt
door middel van een pen tot stand gebracht.
Om deze pen vanuit de "vergrendelstand" naar de
"niet vergrendelstand" (of omgekeerd) te brengen
moet gebruik worden gemaakt van de stuurslotsleutel.
Om de "vergrendelstand" te krijgen moet de stuurslot-
sleutel eerst geheel uit het stuurslot genomen worden.
Om het stuurslot uit de "vergrendelstand" te krijgen
moet de sleutel eerst weer worden aangebracht en
daarna naar rechts worden gedraaid.
Gelijktijdig met het naar rechts draaien van de sleutel
wordt de electrische verbinding tot stand gebracht
tussen de aansluitcontacten nr. 15 en 30 van het stuur-
slot. Hierdoor wordt via draad nr. 37 rd het contact-
relais @ bekrachtigd, waardoor de contacten nr. 87
en 30 sluiten. De accu spanning staat nu via de hoofd-
schakelaar @, draad nr. 18 rd, de contacten van relais
@ en draad nr. 1 5 rd op aansluiting nr. 30 van de
gf oei-start-sch akelaar @.
Door het sluiten van de contacten van het stuurslot
wordt de op het stuurslot aangebrachte spoel B
bekrachtigd.
De stroom door deze spoel loopt via draad nr. 88 zt
en de contacten nr. 87a en 30 van het relais @ naar
massa.
Het aansluiten van de bedrading van dit relais is zo
uitgevoerd, dat de contacten openen als de spoel
wordt bekrachtigd. De bekrachtiging wordt verkregen
door de spanning van de dynamo-aansluiting.D+,
Hetgeen betekent dat bij draaiende motor de spoel
wordt bekrachtigd en de contacten geopend zijn,
terwijl bij niet draaiende motor de spoel niet wordt
bekrachtigd en de contacten gesloten zijn.
Door de bekrachtiging van spoel B wordt pen C tegen
de veerdruk van veer A in naar boven gedrukt.

Bij het omdraaien van de sleutel van het stuurslot
worden niet alleen de-contacten nr. 15 en 30 hiervan
gesloten, maar wordt tevens de schijf D zover rondge-
draaid dat de uitsparing van deze schijf zich precies
tegenover pen C bevindt.
Na het starten c.q. aanslaan van de motor wordt de
stroom door spoel B onderbroken doordat de contacten
van relais @ openen.
Veer A van het stuurslot drukt nu pen C in de uit-
sparing van schijf D.
De schijf D is hiermee geblokkeerd, waardoor dan
ook de sleutel niet meer kan worden teruggedraaid.
Zoals eerder vermeld, kan het stuur alleen maar
worden vergrendeld door het uit nemen van de
sleutel. In de nu ontstane situatie is het uitnemen van de
sleutel onmogelijk, waaruit bliikt dat het stuur tijdens
het rijden niet kan worden vergrendeld. Zodra echter
de motor wordt gestopt valt de spanning weg van D+,
waardoor de spoel van relais @ niet meer wordt
bekrachtigd en de contacten derhalve sluiten. Door
spoel B zal er dan ureer een stroom lopen en pen C
zal weer tegen de veerdruk in uit de uitsparing van
schiif D worden getrokken. De sleutel kan dan weer
worden teruggedraaid en uitgenomen.
Door het terugdraaien van de sleutel wordt de stroom
door spoel B onderbroken en pen C door de veer omlaag
gedrukt. Nu echter niet in de uitsparing en wel omdat
met het terugdraaien van de sleutel ook de uitsparing
zich heeft verplaatst.
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STARTMOTOR

De startmotor heeft tot taak de verbrandingsmotor
tijdens het starten rond te tornen. De hiervoor nood-
zakelijke energie wordt geleverd door de op het voertuig
aanwezige accu.
De startmotor is een electromotor, die het grote
aanvangdraaimoment dat nodig is om de stilstaande
verbrandingsmotor tot draaien te brengen, opbrengt
en daarna de motor op een bepaald toerental rondtornt.
Het koppel van de startmotor wordt door middel van
het rondsel, dat met behulp van een inschakelmechanis-
me in de tandkrans van het vliegwiel wordt geschoven,
overgebracht.
Slaat de motor aan, dan moet de krachtoverdragende
verbinding tussen het vliegwiel en het anker van de
startmotor automatisch weer worden verbroken.
Om dit te verwezelijken heeft men bij dit type start-
motoren een rollenvrijloop gebouwd tussen het anker
en het rondsel.
Deze vrijloop treedt in werking zodra de motor de
startmotor tracht aan te drijven. Om de startstroom-
die enkele honderden ampères kan bedragen-gemakkelijk
te kunnen sturen, wordt gebruik gemaakt van een relais.
Dit relais wordt echter niet alleen gebruikt als schakelaar
maar ook om door middel van een schakelhefboom het
rondsel in de tandkrans van het vliegwiel te schuiven.
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Werkwijzen

Bij het starten (tornen) van de motor moeten relatief
grote vìreerstanden worden overwonnen, die afhankelijk
zijn van de compressie in de cilinders, van de lager-
en zuigerweerstanden en van de conditie van de
smeermiddelen.
Al deze weerstanden ziin bij het begin van het starten
het grootst en nemen bij lagere temperaturen aanmerke-
lijk toe. De startmotor past zich daarbij goed aan, omdat
deze bij laag toerental zijn grootste koppel ontwikkelt.
De startmotor is zo gekozen, dat ook onder de ongun-
stigste omstandigheden de motor nog altijd met een
bepaald minimum toerental kan worden getornd.
De startprocedure is als volgt:

Startmotor is stroomloos

De schakelhefboom wordt door de uitdrukveer van het
relais in zijn rustpositie gehouden en het rondsel is niet
in aangrijping met de starterkrans van het vliegwiel.

Sta'rtschakelaar in "start" positie

De relaisstroom wordt met behulp van de startknop
ingeschakeld, waardoor de inschakel- en vasthoudspoel
worden bekrachtigd. De door het relaisanker bewogen
schakelhefboom schuift door middel van de drukiing
en inschakelveer de meenemer en het rondsel tegen de
starterkrans.
Doordat de spiebanen op de ankeras schuin verlopen,
draaien het rondsel en de meenemer reeds tijdens het
naar voren schuiven met een bepaalde snelheid rond.
Vervolgens wordt de hoofdstroom van de startmotor
ingeschakeld op het moment dat de rondseltanden
geheel tussen de tanden van de starterkrans zijn
geschoven



5-21-1
Kort voor het einde van de inschakelweg sluit de op de
startmotor bevestigde relaisschakelaar. De inschakelspoel
wordt hierdoor kortgesloten en de hoofdstroom
ingeschakeld, zodat het anker van de startmotor begint
te draaien. Het rondsel schuift ten gevolge van de
schuin verlopende spiebanen nog verder in de starter-
krans tot aan de aanslag op de ankeras. Als het rondsel
de aanslag heeft bereikt, is nog veider schuiven onmoge-
lilk. Het rondsel brengt dan via de rollenvrijloop en de
meenemer het koppel van de ankeras over op het
vliegwiel, zodat de motor wordt getornd.

Stoot bij het inschakelen het rondsel tegen een tand van
de starterkrans, dan drukt de schakelhefboom de inscha-
kelveer tesamen tot de relaisschakelaar zich sluit. Door-
dat echter het rondsel met het anker meedra ait, zal
het nu door de druk van de inschakelveer in de vertan-
ding van de starterkrans worden geschoven,

Uitschakelen

Bij het aanslaan van de motor draait de motor sneller
dan de startmotor. Door middel van de rollenvrijloop
loopt het rondsel dan echter vrij, zodat het toerental
van het vliegwiel geen invloed heeft op de startmotor.
Het rondsel blijft evenwel nog in aangrijping zolang de
schakelhefboom in de ingeschakelde positie wordt
vastgehouden. Pas als de startknop wordt losgelaten
en de relaisstroom onderbroken, worden de meenemer
en het rondsel in de rustpositie terugqebracht door de
druk welke door de relaisuitdrukveer via de schakel-
hefboom wordt uitgeoefend. Deze veer zorgt er ook
voor, dat het rondsel in de rustpositie bliift zolang de
startmotor niet in werking wordt gesteld.
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Rollenvrijloop

De ter bescherming van de startmotor ingebouwde
rollenvrijloop verbindt het rondsel zodanig met de
meenemer dat het rondsel wordt meegenomen zolan$
de ankeras het rondsel aandrijft. Wanneer echter het
rondsel sneller draait dan de ankeras (i.c. wanneer
de verbrandingsmotor aanslaat) wordt de verbiniling
verbroken. Voor dit doel kunnen de rollen zich in een
zodanig gevormde kamer bewegen, dat bij het aandrijven
door de ankeras de rollen in het versmalde deel van deze
kamer tussen de meenemervrijloopring en de rondselas
worden vastgeklemd. Bij het aanslaan van de motor
worden de roller echter door de sneller draaiende
rondselas tegen de veerdruk in naar het bredere deel
van deze kamer geschoren waardoor de verbinding is
verbroken. In rusttoestand drukken de rollen de veren
in het nauwe deel van de kamer, waardoor op het mù
ment dat de startmotor begint te draaien een verbinding
ontstaat tussen rondsel en meenemer,
Deze constructie heeft het voordeel, dat de massa van
het rondsel met de as klein is en dientengevolge ook
slechts een laag koppel nodig is om de vrilloop tijdens
het sneller draaien vande motor in werking te doen
komen.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Fabrikaat
Bosch nummer.
DAF nr.
Type
Vermogen nominaal
Aantal bontels
Borcteldruk
Axiale speling van het anker
Minimale toelaatbare collectordiameter
Maximale slingering van de collector
Maximale slingering van het lamellenpakket
Ankerremkoppel
Loslaatkoppel van de vrijloop
Aantal tanden van het rondsel
Tandmodulus
Rondselafttand
Tandflankspeling
Minimale intrekspanning van het relais
Minimale borstel lerqrte
Minimale slijtreserve
Aantal tanden vliegwiel
Maat "a" voor het relais

Bosch
0.001.364.101
504il0
JD 24V sPS
5KW
4
2,6 -2,8kg
0.t - 0.3 mm
39,5 mm
0,03 mm
0,05 mm

4,5 - 5,5 Kg/cm
11
3
2,5-3mm
0,35 - 0,6 mm
15V
15,5 mm
4mm
146
34 - 34,2 mm


