
2. STORING ZOEKEN

Om storingen te kunnen lokaliseren kan gebruik
gemaakt worden van de volgende testapparatuur
en hulpmiddelen.
1. Het beste instrument hiervoor is een digitale

universeelmeter (Fig. 1).

Met dit instrument kunnen spanningen, stromen
en weerstanden worden gemeten zonder
afleesfouten te maken en kunnen nagenoeg alle
storingen worden gelokal iseerd.
2. Met een kontrolelamp of zoemer kunnen op

een eenvoudige manier, vele doch nlet alle
fouten worden opgespoord (Fig. 2).

Storlngen met een slechte massa als oozaak,
zlJn meestal nlet met deze kontrolelamp of
zoemer op te sporen.

De meest voorkomende storingen ziJn:
a. kortslultlng
b. onderbreklng
c. massaproblemen (slechte massa door
corrosie)

Hoe en waarmee te meten
Wanneer er een kortsluiting is dan maakt ergens
een plusdraad slulting met de massa. Meestal
smelt er dan een zekerlng door.
Om deze storlng op te lossen, wordt gebruik
gemaakt van een testlamp of zoemer.
KUk eerst op het schema welke apparaten op dle
bewuste zekering zlJn aangesloten en zet deze
dan allemaal ult. Laat de zekerlng weg en
verblndt daarvoor In de plaats een testlamp of
zoemer (Fig. 3).
Schakel nu één voor één de apparaten in en uit.
Wanneer tiJdens dlt Inschakelen de lamp fel gaat
branden dan ls het vrljwel zeker dat In de
bedrading van dat apparaat de storlng zich
bevindt.
Kllk nu op het schema via welke konnektoren de
apparatuur is aangesloten.
Trek dan de eerste stekerverbindlng (vanaf de
zekering gezien) los.
BlUft de lamp nog steeds fel branden dan zit de
storlng vanaf de zekering tot aan de
stekerverbindlng.
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Gaat de lamp echter uit dan zit de storing verder
in de bedradlng.
Verbindt nu de losgetrokken stekers weer met
elkaar en trek vervolgens de volgende
stekerverblndlng los. BliJft nu de lamp fel
branden dan zlt de storing tussen deze twee
stekerverbindlngen.
Gaat de lamp echter ook hier weer ult dan moet
op dezelfde manler verder worden gezocht.
Op deze wlJze kan het gedeelte ontdekt worden
waar de storlng zlch bevindt.

Het opsporen Yan een onderbreklng
Stel dat een apparaat niet werkt. De fout kan ln
het apparaat zltten maar ook kan de bedrading
onderbroken zUn (Fig. 4).
Schakel eerst het apparaat in, test met de
proeflamp of zoemer of het betreffende apparaat
spanning krlJgt. Als dit nlet het geval is,
kontroleer dan eerst of de zekerlng nog in takt ls.
Als er wel spannlng aanwezlg ls op de zekerlng
dan moet de draad van de zekerlng naar het
apparaat verder gevolgd worden. Dus bij elke
stekerverblndlng moet dan worden gemeten.
Staat er dan ergens op een stekerverblndlng
geen spannlng meer dan zlt de onderbreking
tussen de laatste en vóórlaatste gemeten
stekerverblndlng.
Wanneer er wel spanning siond op het apparaat
dan is er nog de mogelijkheid dat de
min(massa)draad is onderbroken (Flg. 5).

Om dit te testen wordt gebruik gemaakt van een
proeflamp met batterij.
Schakel eerst het apparaat ult. Verblndt de ene
zijde van de proeflamp met batteril met de mln'
aanslultlng van het apparaat en de andere zlJde
van de proeflamp met een goede massaplaats.
Als het lample nu fel brandt dan ls de min
verbindlng van het apparaat goed.
Brandt het lampJe nlet of zwak dan ls de mln-
verblndlng nlet goed en moet deze hersteld
worden.
Als zowel de plus- als min-aanslultlng In orde
waren dan moet het betreffende apparaat
vervangen worden.
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Massaproblemen
Massaproblemen ontstaan meestal door korrosie
tussen de raakvlakken van elektrische
verblndingen.
Massaproblemen kunnen alleen met een
universeelmeter en liefst nog In een digitale
uitvoering opgespoord worden. Digitaal, omdat
het meestal om enkele Volts gaat en dit moeiliJk
op een analoge meter af te lezen is.
Om te weten of een bepaald massapunt een
goede massaverblnding heeft moet met een
voltmeter gemeten worden tussen de min-pool
van de batterljen en het te kontroleren
massapunt (zle figuur 6).
De betreffende verbrulker moet dan wel
ingeschakeld zijn.
Bij een goede massaverbindlng mag geen
spannlng gemeten worden.
Op deze manier kunnen de massaverbindlngen
van alle verbrulkers gekontroleerd en gemeten
worden.
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