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Wordt de sleutel in de stuurslotkontakt-
startschakelaar @ verdraaid naar de stand "starten",
dan wordt in deze schakelaar een verbinding gemaakt
tussen de aansluitpunten 30 en 50. De spanning kan
vanaf de batterijen via draad 14rd, zekering @c, draad
182rd, de verbinding 30-50 van de stuurslot-start-
schakelaar @, en draad 362t, op het aansluitpunt 50
van het startrelais, op de startmotor @ komen.
De min-zijde van het startrelais is verbonden met
aansluitpunt 31 , dit is de massa aansluiting van de
startmotor en is derhalve verbonden met de min-pool
van de batterijen.-
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Het startrelais zaldus bekrachtigd worden waardoor
een verbinding onlstaat van aansluitpunt 30 met de
spoel van de startmotor.
De andere zijde van de spoel is verbonden met
aansluitpunt 31 , zodat de stroom vanaf de batterijen
via aansluiting 30, door de verbinding van het
startrelais, door de startmotor, via aansluiting 91 naar
de min van de batterijen kan vloeien en de motor zal
gaan draaien.
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Werkwllze startmotor
Bij het starten (tornen) van de motor moeten relatief
grote weerstanden 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 ziln bij het begin van het starten
het grootsî en nemen biJ lagere temperatursn
aanmerkelijk toe. De startmotor past zich daarbij goed
aan, omdal deze bij laag toerental zijn grootste koppel
ontwikkelt. De startmotor is zo gekozen, dat ook onder
de ongunstigste omstandigheden de motor nog altiJd

met een bepaald minimum toerental kan worden
getornd. De startprocedure is als volgt:

Startmotor ls stroomloos
oe sihakelhefboom wordt door de uitdrukveer van het
relais in zijn rustpositie gehouden en het rondsel is
niet in aangrijping met de starterkrans van het
vliegwiel.

Startschakelaar In "starl" posltle
De relaisstroom wordt met behulp van de startknop
ingeschakeld, waardoor de inschakel- en
vasthoudspoel worden bekrachtigd. De door het
relaisanker bewogen schakelhef boom schuift door
middel van de drukring 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 mel 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.
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Kort voor het einde van de inschakelweg sluit de op de
startmotor bevestigde relaisschakelaaf. pe , _,

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 starterkrans tot aan de aanslag op de
ankeras. Als het rondsel de aanslag heeft bereíkt, is
nog verder schuiven onmogelijk. Het rondsel brengt
dan via de rollenvrijloop en de meenemer het koppel
van de ankeras over op het vliegwiel, zodat de motor
wordt gelornd.

Stoot bij het inschakelen het rondseltegen een tand
van de starterkrans, dan drukt de schakelhefboom de
inschakelveer lesamen tot de relaisschakelaar zich
sluit. Doordat echter het rondsel met het anker
meedraait, zal het nu door de druk van de
inschakelveer in de vertanding 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
teruggebracht door de druk welke door de
relaisuitdrukveer via de schakelhefboom wordt
uitgeoefend. Dezeveer zorgt er ook voor dat het
rondsel in de rustpositie blijft zolang de starlmotor niet
in werking wordt gesteld.

Rollenvrljloop
De ter bescherming van de startmotor ingebouwde
rollenvrijloop verbindt het rondsel zodanig met de
meenemer dat het rondsel wordt meegenomen zolang
de ankeras het rondsel aandrijft. Wanneer echter het
rondsel sneller draait dan de ankeras (i.c. wanneer de
verbrandingsmotor aanslaat) wordt de verbinding
verbroken. Voor dit doel kunnen de rollen in een
zodanig gevormde kamer bewegen, dat bij het
aandrijven door de ankeras de rolen in het versmalde
deel van deze kamer tussen de meenemervrijloopring
en de rondselas worden vastgeklemd. Bij het
aanslaan van de molor worden de rollen echter door
de sneller draaiende rondselas tegen de veerdruk in
naar het bredere deel van deze kamer geschoven
waardoor de verbinding is verbroken. In rusttoestand
drukken de veren de rollen in het nauwe deel van de
kamer, waardoor op het moment dat de startmolor
begint te draaien een verbinding ontstaat tussen
rondsel en meenemer.
Deze konstruktie 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 vrijloop tijdens
het sneller draaien van de motor in werking te doen
komen.
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STARTMOTOR TYPE JD 24 V 5,2KW

STARTMOTOR
ryPE JD24V5,2KW

Fig.l
Doorsnede van de startmotor

Het beproeven van de startmotor op de
startmotortestbank.
Nadat de startmotor is verwijderd moet zowel voor de
demontage als na de montage op de testbank worden "'
gekontroleerd of het toerental overeenkomt met de
waarden opgegeven in hoofdstuk ,,Technische
Gegevens".

Bij het beproeven onder belasting moet bij het
opspannen van de startmotor de aangegeven
rondselafstand worden aangehouden.

Het is gewenst de laagste spanning te weten waarbij
de startmotor wordt ingeschakeld; deze moet 15 Volt
bedragen.

Aan de hand van de genomen proeven kunnen de
volgende konclusies worden getrokken:
1. Een laag vrijlooptosrental bij een hoog

stroomverbruik wUst op: klemmende, vervuilde of
versleten lagers, een verbogen ankeras,
loszittende poolschoenen, kortsluiting in
ankerwikkeling of massasluiting in veld- of
ankerwikkeling.

2. Niet draaien van de startmotor en geen
stroomverbruik w'tjst op: versleten borstels of
gebroken of te slappe borstelveren, onderbreking
in anker- of veldwikkeling. Bij een onderbroken
ankerwikkeling zal de kollektor inbranden t.g.v.
een plaatselijke, sterke vonkvorming.

Een laag toerental, slechte trekkracht en een laag
stroomverbruik wijzen op een inwendige
weerstand tengevolge van slechte aansluitingen,
'een vuile kollektor of slecht borstel kontakt met
kollektor.
Een hoog vrijlooptoerental zonder trekkracht wijst
op: kortgesloten veldwikkelingen.
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Demonteren
1. Plaats de startmotor in een opspanblok.
2. Verwijder de twee bevestigingsbouten.
3. Neem de stofkap en de twee eronder liggende

rubber afdichtringen af.
4. Til de borstelveren met esn haak op en trek de

koolborstels uit hun houders.

5. Neem de veldaansluitingen bij twee borstelhouders
los.

Ftg.2

1. Opspanblok

F19.3

1. Koolborstels

F19.4

1. Borgplaat
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12.
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Neem de aansluiting van de veldwikkeling aan
het relais los.
Verwijder de scharnierbout van de
inschakelhefboom.
Verwijder de bevestigingsbouten van het relais.
Trek het rondsel naar voren en neem het relais
uit.

Trek het achterschild van het huis.
Neem het anker met voorschild uit het huis.

13. Trek het anker van het voorschild, schuif de vork
van de inschakelhefboom uit de geleidering van
het anker en neem tegelijkertijd de hefboom en
het anker uit het voorschild.

scl-fEMA 658247
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Fig.5

1. Relais

Fig.6

1. Achterschild

Flg.7
1. Voorschild
2. Schakelhefboom
3. Anker
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14.
15.

Span het anker.op in het opspanblok.
Sla de aanslagring voor de bendix terug met een
passende pijp.

Buig de einden van de veerring goed open en
verwijder de veerring.

Schuif de bendix en het tussenlager van de
ankèras.

18. Verwijder met behulp van een zoetvijl of fljn
schuurlinnen eventuele bramen aan de rand van
de groef op de ankeras.

Flg.8
1. Bendinx
2. Aanslagring
3. Piip

j

16.

17.

\)

Flg.10
1. Bendix

Flg.11
Afbramen

Flg.9
1. Veerring
2. Schroevedraaier



Relnlgen
1. De delen moeten kortstondig in wasbenzine of tri

worden gereinigd en met perslucht worden
drooggeblazen.

2. Het anksr, de veldwikkellng en bendix mogen
evenwel nooit in dit schoonmaakmiddel worden
gedompeld, doch moeten met behulp van een
borstel worden schoongemaakt.

Kontroleren en herstellen van de onderdelen.

Opmerklng
De veerring voor de aanslagring moet altijd worden
vervangen.

1. Alle onderdelen op slijtage en beschadigingen
kontroleren en zonodig vervangen.

2. Het anker testen op massasluiting (Testspanning
80v).

Het anker testen op kopersluiting met een
ankertestapparaat.
Kontroleer de slingering van het anker en de
kollektor.
Max. slingering anker 0,05 mm.
Max. slingering kollektor 0,03 mm.

Draaizonodig de kollektor af.
Min. diameter:39,5 mm.
Na het afdraaien van de kollektor, de isolalie
tussen de lamellen 0,5-0,8 mm uitzagen met een
kollektorzaag en vervolgens de kollektor
gladdraaien.
Verwijder de koperrestanten.
Kontroleer de soldeerverbindingen tussen de
lamellen en de wikkelingsdraden.

3.

4.

Fig.12
Het anker testen

Flg.13
Het anker testen
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5.

6.

7.
8.

Flg.14



9.

10.

11.

Het anker nogmaals testen op massa- en
kopersluiting
Kontroleer de gei'soleerde borstelhouder op
massasluiting (Iestspanning: 80 V).
Vervang de koolborstels.

Kontroleer of de koolborstels gemakkeliik in hun
houders kunnen bewegen.
Kontroleer de borsteldruk met een unster.
Veerkracht 2600-2800 gram.

Vervang zonodig, de zelfsmerende lagerbussen.
(De nieuwe bussen moeten voor montage
gedurende een half uur in olie, Bosch specificatie
OL 1 V 13, worden gedrenkt). :

FIg.15
1. Kollektorzaag

Fig.16
1. Borstelhouder
2. Borstelveer

Flg.17
1. Borstelhouder
2. Lagerhuis

12.

13.
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16.

17.

18.

19.
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15. Indien de vrijloopkoppeling is beschadigd, of als
de tanden van het rondsel zijn afgesleten, moet
de bendix worden vervangen.

lndien de inschakelhefboom afgesleten of
beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Een defekt relais kan niet worden gerepareerd en
moet kompleet worden vsrvangen.

Kontroleer de veldwikkeling op massasluiting
Testspanning 80 V.
Kontroleer de veldwikkeling op breuk
(festspanning 6 V). Als één der veldwikkelingen
gebroken, beschadigd of verbrand is, moeten alle
veldwikkelingen worden vernieuwd.

SCHEMA 658247
STARTCIRCUIT

Flg.18

Flg.l9
1. Relais
2. lnschakelhefboom

Flg.20
Veldwikkelingen testen

11



Flg.21
Poolschoenschroevedraaier

Flg.22
1. Afdichtringen

Merk de stand van de poolschoenen en de ''
wikkelingen.
Span het huis op.
Verwijder de poolschoenen met behulp van een'
poolschoenschroevedraaier, breedte 15 mm.
Verurijder de poolschoenen en de
veldwikkelingen.
Reinig het huis in wasbenzine of tri.
Breng de veldwikkelingen en de poolschoenen
aan in het huis.
Breng de poolschoenschroeven aan en draai
deze handvast.
Druk het kaliber tussen de poolschoenen.
Plaats het huis in het opspanblok.
Draai de poolschoenenschroeven vast met
behulp van de poolschoenschroevedraaier.

Verwijder het kaliber.
Neem het huis uit het opspanblok en kontroleer
de veldwikkelingen nogmaals op massasluiting
en breuk.

Monteren
1. Smeer alle lagerplaalsen en kontaktvlakken van

bewegende delen in met silikonevet.
2, Zorg ervoor dat de koolborstels, de borstelhouder

eh de kollektor'vótvrij bliji,en.
3. Gebruik bijhet monteren nieuwe rubber

afdichtringen.
4. Smeer de afdichtvlakken dun en gelijkmatig in met

afdichtingskit (bijvoorbeeld Bosch KK 1 V 1).

I
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20.,

21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.
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5. Plaats het anker in het opspanblok.
6. Schuif het tussenlager, de bendix en de

aanslagring op de ankeras,

7. Breng een nieuwe veerring aan en druk de
aanslagring over de veerring.

Schuif het voorschild over de bendix en breng
tevens de inschakelhefboom aan. De vork van de
inschakelhefboom moet ingrijpen in de geleidering.
Breng de scharnierboul aan.

scf-fEMA 658247
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Flg.23
1. Aanslagring

Flg.24
1. Aanslagring

Flg.25
1. Voorschild
2. lnschakelhefboom

13



10. Schuif het startmotorhuis over het anker. De
nokjes van het voorschild moeten in de groeven
van het huis vallen.

Breng de friktiering, de afstelplaatjes en het
ankerschild aan. Het nokje van het huis moet
daarbij in de groef van het schild vallen.
Kontroleer de axiale speling van de ankeras,
breng zonodig andere afstelplaatjes aan.
(Axiale speling 0,1-0,3 mm).

Trek het rondsel naar voren, schuif het
veerbelaste borgplaatje van de bedieningsas van
het relais naar achteren en haak de bedieningsas
over de inschakelhefboom. Breng het relais op
z'n plaats.
Breng de beveslingsbouten van het relais aan.

Flg.26
1. Startmotorhuis
2. Voorschild

11.

12.

Flg.27
l. Friktiering

Flg.28
1. Relais

13.

14.

14
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15. Breng de koolborstels aan in de houders.
16. Sluit de veldwikkelingen aan.
17. Kontroleer de borsteldruk (2600-2800 gram).
18. Plaats de aansluitdraden van de koolborstels

zodanig dat deze niet tegen het achterschild of
tegen de stofkap aanliggen.

19. Breng de rubber afdichtringen aan.
20. Plaats de stofkap.
21. Breng de twee bevestigingsboulen aan.
22. Bestrijk alle naden met afdichtingslak.

Kontroleer het ankerremkoppel en loslaatkoppel
van de vrijloopkoppeling.

SGHEMA 658247
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Fig.30

Flg.31
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