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ALGEMENE OPMERKINGEN
Hoewel de typen en in enkele gevallen de fabrikaten
van de hoofdonderdelen voor de verschillende chassistypen niet gelijk zijn, komen de werkzaamheden
voor controle en reparatie etc. van deze onderdelen
in hoofdzaak met elkaar overeen; eventuele afwijkingen worden in de hierna volgende instructies vermeld

kant van het betreffende onderdeel,

of tot een op

dit terrein gespecialiseerde firma te wenden. In dit
verband vestigen wii er de aandacht op, dat van
verschillende onderdelen de fabrieksgarantie vervalt
indien ze door een niet daartoe bevoegde instantie
zijn gerepareerd of gedemonteerd.
Bii het verrichten van werkzaamheden aan de electri-

Voor het onderzoek en de reparatie van de electri-

sche installatie moet altiid eerst één van de accu-

sche onderdelen is het absoluut noodzakelijk dat men

kiemmen worden losgenomen

over vakkundig personeel alsmede over meet- en
controle-apparatuur en speciale gereedscha,ppen
In de meeste gevallen is het daarom gewenst zich

worden afgezet (indien gemonteerd) teneinde kortsluiting te voorkomen.
Vocr de schema's van de electrische installatie
wordt verwezen naar de laatste blz. van dit hoofd-

tot de fabriek, tot een service-dienst van de fabri-

stuk.

besch ikt.

of de hoofdschakelaar

ACCU
Algemeen

De accu(trlator) dient om electrische energie (g"leverd door de dynamo) in chemische energie om
te zetten en te verzamelen. Deze chemische energie
ka n, wa n neer nod ig, weer a ls electrische energ ie
worden omgezet en naar de electrische installatie
worden toegevoerd.
Samenstelling en werking
De accu bestaat uit een hard gummi bak (zie afb. l)
welke is onderverdeeld in cellen waarin de elementen

water verd u nd zwavelzu u r (het z.g. electrolyt); het
aantal negatieve platen bedraagt altild één meer
dan het aantal positieve platen, d.w.z. dat een positieve plaat altild tussen twee negatieve platen staat.
De platen zelf bestaan uit een gegoten raster van
een lood-antimoon legering waarin de actieve massa
is aangebracht.

ledere groep platen van een element is onderling
verbonden; de positieve platen zijn gescheiden van
cje negatieve door middel van poreuze hard rubber
schotten (d" z.g. separatoren).
De

platen zijn opgehangen aan de poolbruggen

en

zii worden aan de onderzijde gesteund door steunribben op de bodem van de accubak, waardoor
tevens de z.g. slibruimte wordt gevormd welke de
losgeraakte actieve massa uit de platen opvangt;
hierdoor wordt kortsluiting tussen de platen voorkomen.

Door de inwerking van het electrolyt op de actieve
de positieve en de negatieve platen ontstaat een spanningsverschil (ca.2 V) tussen de beide
platen groepen.Bii het ontladen (door het inschakelen van een stroomverbruiker van het voertuig)
vloeit de stroom van de positieve pool via de aangesloten stroomverbruiker naar de negatieve,pool.
Op zijn weg door de vloeistof ontleedt de stroom
electrolyt, waarbij de ontledingsproducten met de
actieve massa van de beide platengroepen een
scheikundige verbinding aangaan. Bii dit ontladingsproces wordt de actieve massa van de beide platengroepen geleidelijk omgezet in loodsulfaat; hierbij
komt water vrij. Wanneer de actieve massa geheel
is omgezet is de accu ontladen en ka n geen stroom
meer leveren.
Tijdens het ontladen wordt d us zwavelzu ur aa n de
massa va n

A{b.

1.

Doorsnede van de accu.

zijn geplaatst; elk element bestaat uit een aantal
positieve en negatieve platen welke afwisselend geplaatst en gedompeld zijn in met gedestilleerd
2
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vloeistof onttrokken. Daar het soortelijk gewicht van
zwavelzuul^ (1.835) hoger is dan het soortelijk gewicht van water (1.0) wordt door vermindering
va n het zwavelzu ur
vermeerdering va n het watergehalte het soortelilk
gewicht van het electrolyt
ook even red ig lager
Door na ontlading een stroom in omgekeerde rich-

Opmerking: Accuzuur, dat gevaarlijk is voor wonden
en dat de kleding aantast, kan worden
geneutra liseerd met een soda of a moniakoplossing (+ 100 gr. soda op
I

liter water).
Laat geen soda

ting door de accu te zenden wordt het loodsulfaat
van beide platen weer geheel omgezet in resp. lood
en loodsuperoxyde, wàardoor de accu wor"dt gelade n.
H

ierbij wordt water aan de vloeistof onttrokken,

waardoor het soortelijk gewicht weer stijgt.
Als de waterstof en de zuurstof tijdens het laden
n iet meer door de pf aten worden opgenomen treden deze gassen naar buiten (het z.g. koken van de
accu). Hieraan is te zien of de accu geladen is.
Doordat de bii de ontleding van water vrijkomende
gassen bij het eind van de lading naar buiten treden
zal het watergehalte van het electrolyt geleidelijk
af nemen. De vloeistof moet derha lve regelmatig
met gedestilleerd water worden biigevuld.

of amoniak in de accu

komen daar de accu dan voorgoed bedorve

n is.

Bii iedere controle van de accu moet deze uitwendig
worden gereinigd en moeten de poolkiemmen worden gecontroleerd. Zorg steeds voor een goed contact. Smeer alle metalen delen en in het bijzonder
de polen en poolklemmen in met een dun faagje
zuurvriie vaseline. Laat de meegeleverde anti-oxydatie schijven onder de accuklemmen zitten.

Waarschuwing: L"g geen voorwerpen o,p de accu,
dit in verband met kortsluitgevaar.
(Een kortgesloten accu kan ontploffen).

De ventilatieopeningen van de stoppen

moeten

schoon worden gehouden, reinig de openingen van

de

Capaciteit
De op de DAF chassis gemonteerde accu's hebben
een ca paciteit va n 120 Ah/20h of va n 200 Ah/20h
(naargelang het voertuiqtype).
Onder deze capaciteit wordt verstaan de ontlaadstroom (in Amp's) vermenigvuldigd met de tiid (in
uren) dat de accu deze ontlaadstroom kan onderhouden tot de minimum toelaatbare spanning
(1.75 V per cel) is bereikt. De opgegeven waarden
houden dus in dat de accu's gedurende 20 uur

met een stroom van l,20:20 = ó Arp.ofwel

200 :20

De capaciteit is afhankelijk van de ontlaadstroomsterkte en bovendien van de temperatuur (zie: temperatu ursinvloed op accu, blz. 4lt.
De capaciteit welke de accu gedurende het ontladen
met een zeer sterke ontlaadstroom (startstroom) kan
ontwikkelen is de startcapaciteit, welke veel lager is

dan de opgegeven

ca

paciteit bij 20 ontlaad

uren.

Onderhoud en controle
Het niveau van het electrolyt in de accu moet iedere
2000 km (ofwel iedere | à 2 weken) worden gecontroleerd, het moet zich ongeveer | 5 mm boven de
platen (10 mm boven de separatoren) bevinden.
ls dit niet het geval dan moet (uitsluitend en alleen)
met gedestilleerd water worden biigevuld. Het gebruik van een hydrometer (zuurweger) voor dit doel
voorkomt het morsen van water op de accu.

(afgenomen) stoppen zonodig met een iizerdraadj".
Zorg ervoor dat de accu goed in het voertuig is bevestigd. Indien de accu los in de houder staat, dus
kan trillen en heen en weer schuiven, kunnen de bak
en de celelementen worden beschadigd.
De ladingstoestand van de accu wordt bepaald door
het soortelijk gewicht va n het electrolyt va n iedere
cel te meten met een zuurweger. Het verdient aanbeveling deze controle iedere maand te verrichten.
Indien het electrolyt door toevoeging van gedestilleerd water op peil is gebracht moet de accu eerst
enige tijd worden geladen, zodat het water goed
met het electrolyt is gemengd aJvorens het soortelijk gewicht wordt gemeten. Het soortelijk gewicht,
geeft voor een op het juiste niveau staand electrolyt de volgende aanwijzing betreffende de toestand

van de

accu.

s.g. l.2B-l .30 accu geheel geladen.
+ l.2l accu half ontladen.
onder l.l5 accu geheel ontladen.
Deze cijfers gelden bij een temperatuur van l5o C.
Bii hogere temperaturen moet het soortelijk gewicht
verhoogd worden met 0.002 per 3o C en bij lagere
temperaturen met 0.002 per 3 o C verlaagd worden.
De aflezingen moeten voor de verschillende cellen
ongeveer gelijk zijn. Indien een van de cellen in deze
belangrijk afwijkt van de anderen moet de accu
door een speciale accudienst worden nagezien.
Let bii het controleren van het zuurgewicht tevens
op de helderheid van h"t .lectrolyt in de zuurweger.
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Wanneer de vloeistof zeer troebel is, is dit gewoonlijk een aanwiizing dat de platen in slechte conditie

Het is dus een dringende noodzakelijkheid er voor
te zorgen, dat bij lage temperaturen de accu zich in

verkere n.

goede staat bevindt en steeds goed geladen is.
In dit verband vestigen wii nog de aandacht op het

lndien de accu zich ontlaadt zonder dat er een abnormaal gebruìk van wordt gemaakt moet de electrische installatie worden onderzocht op een eventuele
kortsluiting. Wordt geen kortsluiting geconstateerd,

navolgende:

a.

dan is de accu vermoedelijk gesulfateerd, hetgeen
na 2 à 3 jaren het geval kan ziin. De accu moet dan
worden vervangen.
Het soortelilk gewicht

va

n het electrolyt in een ge-

ateerde ontladen accu bed raagt minder da n | . | 5.
Wanneer het voertuig voor langere tiid buiten bedrijf is dient er voor te worden gezorgd, dat de accu
niet in ontladen toestand komt, resP. bliift.
Ga in dit geval als volgt te werk.
L.aat de accu eerst volledig laden, dan langzaam

dooien .

b.

su lf

tot l,B V per cel (bijv. door middel van
een l5 W lampje en vervolgens weer langzaam
laden (10 Atp.). Na deze procedure kan worden
ontladen

volstaa

n met de accu één keer in de twee

maa nden

bii te laden. Op deze wiize wordt voorkomen, dat
de platen gaan sulfateren.

Een eventueel bevroren accu mag niet worden
verwarmd doch moet in een normaal verwarmd
vertrek worcjen gebracht om geleidelijk te ontIn de winter moet de bijvulling van gedestilleerd
water n iet gesch ieden 's avonds aa n het einde
van de rit, maar alleen 's morgens voor het vertrek. Het voertuig moet daarna minstens één
uur in bedrijf zijn.

Laden van de accu.
Wanneer het soortelilk gewicht van de accu beneden
l.2A is gedaald moet de accu worden biigeladen.
De lading moet zolang worden doorgevoerd tot in
alle cellen gas wordt ontwikkeld (het z.g. koken), de
zuurdichtheid l.2B bedraagt en deze waarde bij
voortzetting van de lading gedurende twee uur niet
meer vera ndert.

Gedurende het laden moeten de afsluitdoppen wor-

Temperatuursinvloed op de accu.

De accu vereist speciale aandacht bij zeer warm of
zeer koud weer. Bii warm weer zal meer water verdc: m pen, d us moet eerder gedestilleerd water worden biigevuld. Bii koud weer moet er rekening mede
worden gehouden, dat een geheel of gedeeltel;ik
ontladen accu sneller bevriest da n een geheel geladen accu.
De startcapaciteit wordt bij lage temperaturen aanmerkelìjk minder omdat bii deze temperaturen de

den afgenomen.
Waarschuwin,g:

tot

gasontwikkeling vrijko-

mende mengsel van waterstof en
zuurstof (knalgas) kan bij een be-

paalde verhouding zeer explosief
de uiterste voorzichtigheid met vuur moet worden be-

zi1n, zodat
tr

acht. In geen geval mag men zich

met een open vuur of vlam in de
nabiiheid van accu's bevinden welke geladen worden. Vonkvorming
tijdens het aansluiten moet worden
voorkomen en de ruimte waar de
accu's geladen worden moet zeer
goed worden geventileerd. Y 66r
het losnemen van de accuklemmen
moet de laadinrichting worden afgezet.

electro-chemische werkìng wordt vertraagd.
C is nog slechts 2ls van de capaciteit bii
Bii
-lBo
26,50 C beschikbaar.
Bij lage temperaturen verhoogt de moeilijk vloeibare
rnotorolie het benodigd vermogen om de motor te
I Bo C is het hiervoor benodigde verstarten. Bii
mogen ongevee, 2l/Z x zo groot als bij een temperatuur van 26,5c C. Bij deze temperatuur en bij een

bijna ontladen accu is de startcapaciteit
der dan Ll1-3 van de normale gedaald.

Het bii de

min-

Laadtabel

Capaciteit bii 2}-urige

Normale laadstroom bij

ontlad ing

naladen

t20

Ah
200 Ah

Laadstroom

9,5 Arp.

70

A*p

100

l6

bij

lad ing

Arp
A*p

snel-
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Aanwijzingen met betrekking

tot het laden.

Het is vocr het behoud van de levensduur van de
accu van het grootste belang dat een ontladen accu
weer op cJe juiste wijze wordt geladen. Zoveel mogelilk n'ioet worden achterhaald met welke stroomsterkte de accu is ontladen; de laadstroomsterkte
mag zektr niet grote
beter nog kleiner
wor-

den gekozen.
Een gehecl of gedeeltelilk ontladen accu mag niet
blijven staan, doch moet direct of in ieder geval
zo spoedig mogelijk weer worden geladen.
Een te diep ontladen accu moet met een zeer lage
stroomsterkte, eventueel met rustpozen worden gela

de n.

Een leeggestarte accu kan met een ,,snellader" worden geladen. Een op minder snelle wijze ontladen

eccu moet met een normale laadstroom worden bii-

tot het soortelijk gewicht op de oorspronkelijke waarde is teruggekomen. Bii ,,snellading"

geladen

moeten de gebruiksvoorschriften van de betrokken
nd uwkeurig worden opgevolgd.
Wanneer de gÒsontfikkelìng begint moet de laadstroomsterkte belangrijk worden verminderd. Het
snellader

verder laden moet dan met een dusdanige stroomsterkte worden voortgezet dat de gasontwikkeling
slechts langzaam geschiedt.
De normale laadstroomsterkte bedraagt voo

accu's ongeveer

r

I

ut

va

n de

ca

r l2

V

paciteit in Ah bii

20 h.
Accu's van nieuwe en op vocrraa d ziinde voertuigen.

Controleer, zodra een nieuwe wagen aankomt, het
niveau van het electrolyt en vul zonodig gedestilleerd water bij tot op het vereiste peil.
Controleer iedere | à 2 weken, naargelang de temperatuur, het niveau van het electrolyt van wagens
welke op voorraad worden gehouden.
Indien het soortelijk gewicht van het electrolyt beneden 1.20 is gedaald moet de accu worden bijgeladen totdat het zich tussen | .275-l .29 bevindt.
Overtuigt U steeds, alvorens een wògen aan een
cliènt af te leveren, dat het soortelijk gewicht van
de vloeistof hoger, doch tenminste gelijk is aan
1.260. Onder geen enkel voorbehoud mÒg in een
nieuwe accu zuur worden toegevoegd, teneinde het
scortelijk gewicht van het clectrolyt te verhogen.

REGELAAR
De regelaar heeft

tot doel de verbinding van de

In de regelaar welke bii de 300 V/ en de ó00 W
dynamo behoort is deze stroomregelaar apart
gemonteerd. ln de bij de 130 W dynamo behorende regelaar is de stroomregeling met de

dynamo met de accu op het juiste moment tot stand
te brengen of te verbreken en om de werking van
de dynamo aan te passen aan de bedrijfstoestand
van de accu en de verdere installatie, offi zodoende
overbelasting van de accu of te hoge laadstroom te
v

spanningsregelaar gecombineerd.

oo rko me n.

De regelaar bestaat uìt:
a) een laadschakelaar (d" automaat) welke de verbinding van de dynamo met de accu tot stand
brengt wanneer de dynamospanning hoger is en
onderbreekt wanneer deze lager is dan de accuspanning.

b)

Een spanningsregelaar die, door tijdelijk inschakelen van een weerstand in de veldwikkeling van
de dynamo afhankelijk van toerental en belasting
de dynamospanning op de gewenste waarde
houdt.

c)

de laadstroomsterkte
op de juiste waarde houdt.

Een stroomregelaar welke

Bela

ngrijk:

ln de hierna volgende instructies zal, voor zover niet
noodzakelijk in het kader van het laadsysteem, in het
algemeen niet verder op de regelaar worden ingegaan, daar hieraan generlei werkzaamheden mogen
worden verricht. De regelaar is van een zegel voorzien dat niet mag worden verbroken. Verbreking van
het zegel heeft onherroepefijk intrekking van de garantie tengevolge. Bij defecten of storingen van de
regelaar moet deze steeds ter controle resp. reParatie aan de fabriek of aan een erkende Bosch servicedienst worden opgezonden.

w
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Afb.

2.

Doorsnede 130W dynamo.

1. Dynamohuis
2. Stofkap

6, Koolborstel
7. Borstelveer

3, Collector

B. Veldwikkeling

I.

4. Oliepotje

5, Borstelhouder

Poolschoen

10. Anker

10

Doorsnede 300

Afb. 3.
W en ó00 W

dynamo.

1. Dynamohuis

6, Borstelveer

2. Anker
3. Aa nslu itklem
4, Sto{ka p
5. Collector

7. Koolborstel
B. Borstelhouder

9. Veldwikkelins
10, Poolschoen
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Samenstelling en werking.

Afbeelding 2 en 3 tonen de voornaamste delen van

de dynamo, t.w.:

het dynamohuis met poolschoenen en veldwikkelingen

het anker met ankerwikkeling en collector
de koolborstels met borstelveren en borstelhouders.

De dynamo's zijn van het shunt-type, d.w.z. dat de
veldwikkeling parallel geschakeld is met de ankerwikkelin gi zii zijn gebaseerd op het principe dat in een
electrische geleider (d.i. de ankerwikkeling) welke in

een magnetisch veld (polen met veldwikkelingen)
wordt bewogen een spanning wordt opgewekt. De
stroom welke nodig is om door middel van de veldwikkeling het magnetisch veld op te wekken wordt
van het anker afgenomen.
Door de stroom in de veldwikkeling en daardoor de
sterkte van het magnetisch veld te wijzigen kan het
afgegeven vermogen van de dynamo aan de behoefte worden aangepast.
De naargelang het voertuig typ" toegepaste | 30 W
dynamo's (afb. 2) hebben een kogellager aan de
aandrijfzíjde en een glijlager aan de collectorziid".
De 300 W en de ó00 W dynamo's (afb.3) hebben
twee kogellagers.
Typen en afstel;gegevens.

Het typenummer en de draairichting van de dyna-

:il ;::,'5"';J.H: rfi :TH", in:,:"n"
Storingsta bel.

De aandacht wordt er op gevestigd dat bij 85y"
van alle storingen de oorzaak in de dynamo of de
verbindìngen en niet in de regelaar gezocht moet
de wijze waarop storingen zich
kenbaar kunnen maken ,ii het volgende opgemerkt:
Vooropgesteld dat de accu zelf in goede conditie
verkeert, geven de ladingstoestand van de accu en

worden. Omtrent

de laadstroomsterkte tezamen belangrijke aanwi jzingen betreffende de werkìng van de dynamo en van
de regelaar.
Een geheel geladen accu en een age laadstroomsterkte wijzen op een normale werking van de dyrìamo en van de regelaar.
Een geheel geladen accu en een hoge laadstroomsterkte duiden op een fout in de dynamo of in de
regelaar. Teneinde te onderzoeken welke van deze
beiden de oorzaak is van de abnormale werking
neemt men de kabel los welke van de accu naar de
regelaar gaat (klem 5l) en verbindt men de positieve
f

klem van een ampèremeter met de accuklem van
Ce regelaar (5 l); de negatieve klem van de ampèremeter^ v,,ordt met de accuklem verbonden. Vervolgens start men de motor en laat deze met een gemiddelde snelheid draaien. Men neemt nu de kabel
v3ír de veldstroomkring (DF) van de dynamo aan de
regelaar los; de door de ampèremeter aangegeven
stroomsterkte moet dan direct terugvallen op nul.
Vr.inneer dìt niet het geval is volgt hieruit cjat de
veidstroomkring van de dynamo massasluiting heeft,
hetzij in de dynamo, hetzii in de kabel dynamoregelear. Wanneer na het losnemen van de veldstroomkabel de stroomsterkte terugvalt op nul, moet

n de hoge laadstroomsterkte bii geheel
geia,rren accu gezocht worden in de regelaar welke
de fout

va

dus ter ccntrole, resp. reparatie moet worden oPgezonden.
Een gedeeltelijk geladen accu en een lage of geen
laadstroom wijzen eveneens op fouten in het laadsysteem. Controleer a llereerst het laadsysteem op
losse verbindingen, massaverbinding, versleten of
beschadigde kabels of gecorrodeerde accklemmen.
Al deze fouten zijn oorzaak va n een hoge weersta nd
tengevolqe waarvan de accu niet door een normale
laadstroorn vrordt gevoed.

ls het iaedsysteem wat de bovengenoemde punten
betreft in orde, dan schuilt de fout in de dynamo
of de regelaar. Men kan dan een nader onderzoek
instellen door een tiidelijke verbindingsdraad aan te
brengen tussen de veldklem (DF) van de regelaar en
de massò. Hierdoor wordt de veldstroomkring van
de dyndrîo gesloten zonder dat de stroom door de
regelaar gaat. Teneinde de oorzaak van de fout op

te sporen moet men het toerental van de dynamo
iets verhogen, doch men moet zorgdragen dit niet
te hoog op te voeren, daar anders door het uitschakelen van de regelaar de dynamostroom hoger zou
kunnen worden dan toelaatbaar is.
Wanneer op deze wijze de stroomlevering toeneemt
schuilt ie fout in de regelaar. Wordt daarentegen
de aanvvijzing niet hoger dan een paar ampères, dan
rnoet cie oorzaak van de onvoldoende laadstroom
irr de C;ynaffio qezocht worden.

Wanneer cie dynamo in het geheel geen stroom
levert kan de oorzaak van de fout worden opgespoord c{oor een kort stuk draad tussen de dynamoklem (D + ) van de regelaar en de accuklem (B + )

van de regelaar te houden. Levert de dynamo nu
ncg geen stroom dan ligt de fout onherroepelijk aan
de dynamo of aan de kabel dynamo-regelaar. Wanneer oaÒrentegen wel stroom aanwezig is moet de
oorzaak gezocht worden in de automaat van de
regelaar.
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RS/TB

r

H

t30l6l2o0oR3
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LJ/GK 300/ t211400AR3

t30l612200R2
met

LJ/GJ

30-
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t501617
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RS/TB

r50/ 1218

Dynamo

met
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RS/UA 3oo/ t2135

Vermogen nominaal

Watt

r30

t30

300

Vermogen rnaximaal

Watt

t90

t90

450

Nominaral vermogen bij

omw/min

Spunning

Volt

6

t2

)2

Max. laadstroom

ArP

33

Ió

3B

Rechtsom

Rechtsom

Rechtsom

Plus

Min

Min

2

2

450-600

450-ó00

ó00-800

Draairichting gezien oP poelie

|

900-2

Massa polariteit
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|

00

|
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|
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890

R3
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l7

l7
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Collector diam. nieuw
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42

50
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mrn

39, 5

39,5

47

Axiale ankerspeling

mm

lrl

0

Weersta nd veldwikkeling

Ohm

Dempweerstand in veldwikkeling

Ohm

0,05

0,05

mm

ax. a nkerslingering

|

A-

I

4,

,55

,1|2-0,

2

5

0,05

B-5,3

5,2-5,7

Regelaar

Sluitspanning automaat

Volt

Inschakeltoerental

omw/min

Tegenstroom a utomaat

ArP

R"gelend tegen.

..

nom. toerenta

2,0-7
,0-7
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7
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ó,

|

|

,0-l|2,5

12,7

t220
,5

Plus

,7

|

-1|3
050

2.0-7,5

5,0-9,0

Plus

Pl us

l3,B-14,9

|

,4

3,8-

|

4,6

(bii nom. belasting en dubbel

l)

Belastingsstroom

-6,4

t240

--borstel

Afgeregelde spanning onbelast
Regelspanning belast

5 ,7

(bij regelspanning

belast)

Belasting regelaar bij dubbel nominaal toerental

ArP

Arp

|

-7,0

2

3,5

12,4-1|3,7
12,0

38-42
35-39

koud

warm
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met
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RS/WA 6001241t of
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|
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3ó0
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|
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0-

t27

|
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2400-2500

23

00-2
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t2

l2

24

24

t2

3B

3B

62

25

Rechtsom

Rechtsom

Rechtsom

Rechtsom

Rechtsom

Mirr

Min

Min

Min

Min

4

4

2

2

ó00-800

750-950

750-950

450-600

450-ó00

IB

2l

I6

IB

t8
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ó0

66

37 ,6

37 ,6

47

57

63

35

35

=

o

2 AR3

,l2-0,

2

5
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5,2-5,7

I

9,5-2
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|

5
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,0-9

|

,0
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27

3741

|

-0,3

0,05

8,5-20,5

4,8--5,3

4,

l|2,7-

|2,7-l

5

il70

|

5-10

5-2

8,5

59-ó5

|

3,4

3

700

|

3,4

700

4,5-8,5

5-9

Pl us

Pl us

Min
27

g-5,

B-ó2

26,5-27

050

,6-28,6

0,

-0,3

0,05

Min

l3,B-l|4,6

5-39

|

|

'30

0,05

600l24Al

Pl us

38-42

0,

0,05

0,05

3

met

300

r300-1370

R3

LJ/GG20011212400R l0

met

J/GK 3oo/ tzlt4ooAR3
RS/UA 300/ t2lt of
RS/UA 300/ t2135

I

1

3,8-

l'4,6

24,5-2 8,5

koud

22

warm

-26

l 3,

B-
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30-34 koud
27-31 warm
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Waarschuwing: Laat

de

dyna

mo n iet met

"i:i.î.
l"L

l:r{: :'

losge-

ff: ;"J;' ;i;

Met nadruk tii er nogmaals op gewezen dat, indien
op bovenomschreven wijze een onjuiste werking van
de regelaar werd geconstateerd, deze in zijn geheel
moet worden vervangen of naar de fabriek, resp.

a.

Controle mechanisch gedeelte.

Koolborste!s.

Verwijder de stof ka p en controleer of de borstel
gemakkelijk in de houder beweegt na de veer welke
de borstel op de collector drukt met een haakje te
hebben opgelicht (zie ook afb.

4).

naor een erkende Bosch servicedienst moet worden
o

pgezon de n.

Indien de fout irr de dyrramo zelf schuilt kan dit zijn
oorzaak vinden in een van de navolgende storingen:

l.

Koolborstels liggen niet gced aan tegen de collectci , klemmen z.ich in hun lrouders, zijn versleten, gebroken of vervuild.

2.
3.

Collector vervuild of versleten.
Onderbreking, ffidssasluiting of wikkelingssluitirrg
in de dynamo.

Verwijderen.

l. Maak een van de

accuklemmen los of zel de
hoofdschakelaar (indien gemonteerd) af. Verwij-

der de

2.

sleutel.

A{b. 4.

Maak de dynamokabels los en verwijder de bevestig

in g ssch

Controle van borstels.

roeve n.

Indien tijdens het onder ,,Cprporen van storingen "
vermelde onderzoek gebleken is dat de oorzaak van
de foutieve werking in de dynamo schuilt en de storing ook niet aan de borstels te wilten is (zie hier-

Licht hierbii du veer niet meer op dan nodìg is en
beweeg deze niet zijwaarts.
De borstels en de borstelhouders moeten vrij ziin
va

n

stof

, olie of

vet.

of klemmen

vcor,,Controle mechanisch gedeelte", koolborstels)
verdient het in het algemeen de voorkeur zich voor
verdere controle en reparatie tot de fabriek of een

Wanneer deze delen vervuild zijn

servicedienst te wenden.
lr/en moet in geen gevdl tot werkzaamheden aan de
dynamo overgaan indien men niet over het hiervoor
benodigde vakpersoneel en speciale apparatuur be-

droogd, gebruik geen poetskatoen. De borstels mogen vooral niet in benzine worden gedrenkt. Men
moet de blanke slijpvlakken van de porstels niet bewerken met schuurpapier of met een vijl of mes. Bij
vernieuwing van de borstels moet de collector eerst

sch

ikt.

itsluitend voor die bedrijven welke aan deze voorwaarden voldoen en die in bepaalde gevallen drinEende redenen hebben om controle en reparatiewerkzaa mheden zelf uit te voeren geven wii d" hierndvolgende algemene richtliinen, waarbij er rekening
mee is gehouden dat de toegepaste Bosch dynamo(s) geen grote constructieve verschillen vertonen.
U

Controle.

Opmerking: Controleer steeds de dynamo wat zijn
mechanische toestand e n zijn electrische
eigenschappen betreft vóórdat tot het

eventueel uit elkaar nemen wordt over9e9aan.

I *t -oz-'63

moe-

ten ,ii met een schone, met benzine bevochtigde
cioek worden schoongemaakt en goed worden gc-

worden gereinigd, of indien nodig, worden afgedraaid (zie hiervocr ,,Onde rzoek en herstellingerì"
en onderzoek van het anker, blz. l3).
De borstelhouders moeten goed worden uitgeblazen.

Wanneer een borstel g"broken is, wanneer het solo'ear heeft losgelaten, wanneer de borstels tot de
minimum toelaatbare lengte zijn afgesleten (zie tabel
blz. B), of wanneer de verbindingsdraden gebroken
of beschadigd zijn, moeten tij worden vervangen.
Gebruik alleen het juiste typ" borstel. Ook al is de
minimale lengte nog niet bereikt dan verdient het
toch aanbeveling de borstels te vernieuwen opdat zij
tot een volgende onderzoek bruikbaar blijven. Vervang steeds alle borstels geliiktiidiq.Let er bìi het
inzetten van de borstel op dat de veer niet op de
borstel slaat.

w

<IAF
flfYr,,
L-W

-
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stru cti es

Collector.
De collector moet een geliikmatig, glad,grijt oPpervlak hebben en hij moet vrij zijn van oiie, stof en vet.
Vuile collectoren moeten met een met benzine be-

vochtigde doek (niet met poetskatoen) q"reinigd
vrorcjen en daarna goed worden gedroogd. Collectoren die tengevolge van slijtage gegroefd ziin of
onrond zijn geworden moeten worden afgedraaid
(zie hiervoor ,,Onderzoek en herstellingen" onderzoek
van het anker blz. l3).

Afb.
Controle electrische eigenschappen.

Na de mechanische staat van de collector en de
koolborstels gecontroleerd te hebben, ka n de controle van de electrische eigenschaPpen van dynamo
en regelaar plaats vinden. De hierna volgende tests
moeten dus tesamen met de regelaar geschieden.
Het rs noodzakeliik dat men voor dit doel over een
proefbank beschikt. Werk nauwkeurig en raadpleeg
de handleiding van de proefbank voor d" iuiste aansluitingen. Houd bij de tests de gegevens alsmede
de volgorde van de tabel (blz. B) aan en schrijf de
gevonden waarden op ter latere controle en Verqe-

6.

Schema aansluiting voor tegenstroom van dynamo.

Regelspanning onbelast.

Meten zonder accu. Toerental langzaam opvoeren.
Als de spanning niet verder stijgt, regelspanning aflezen. Voor aansluitingen, zie afb. 7 .

liikin g.

Sluitspanning automaat.
Meten zonder accu. Belastingweerstand op nominale

belasting instellen. Toerental g"lijkmatig en langzaam verhogen, de bereikte spanning vó6r het plotseling terugvallen is de inschakelspanning. Voor de
òansluitingen zie afb. 5.
Waarschuwing: Dynamo niet te lang op inschakeltoerental laten draaien.
Schema aansluitins

"î::' lnu"t"rr. reselspannins.

Regelspanning bii nominaal vermogen.
Laat de dynamo dubbel nominaal toerental draaien
en lees de psgelspanning af bij een door de belas-

tingsweerstand juist ingestelde belastingsstroom.
Voor aansluitingen zie afb. 8.

Afb.

5.

Schema aansluiting voor sluitspanning automaat.
Tegenstroom.

Dynamo op half geladen accu aansluiten. Toerental
opvoeren tot automaat inschakelt, daarna langzaam
verminderen en tegenstroom in ontladingsgebied
meten, Voor aansluìtingen, zìe afb. ó.
10

Afb.

8.

Schema aansluiting voor regelspanning
Yermogen.

bij

normaal
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it

elkaar nemen.

4.

Maak door het losnemen van de twee schroe-

5.

ven, de borsteldraden los bii de borstelhouders,
til de borstelveren met een haakje op en verwijder de borstels (afb. 9).
Meet de axiale speling van het anker zoals aÒn-

Verwijderen van borstels en anker.
l. Verwiider de bevestigingsmoer van de poelie en
neem de poelie af me t een trekker.

2. Verwijder de spie.
3. Neem de klemband af na de bout verwijderd

gegeven in

te hebben.

afb. 10. Axiale speling kan niet

worden gecorrigeerd

.

Wanneer deze niet ligt tussen de in de tabel
op blz. B aangegeven grenzen wijst dit op een
versleten kogellager.
ó.

7.

Verwijder de vier moeren vón de doorlopende
bouten aan de zijde van de collector.
Geef met de hand enige slagen op de as adn
de collectorzijde en neem het voorste en achterste deksel sulijktiidig af (afb. I l).

ru?u
Afb.

9.

Verwijderen Yan borstels.

Afb.

11.

A{nemen Yan deksels.

B. Verwijder het anker.
Venwijderen van veldwikkelingen.
Opmerking: Alvorens de veldwikkelingen te verwijderen moeten de aansluitklemmen en
de veldwikkelingen gecontroleerd woro'en op massasluiting.

Zie hiervoor,,Onderzoek
men en veldwikkelingen

9.

W ,\\

y'.,,,r,N" $
.rttt*"

.,,rtlllj!i-

dansluitklem-

" blz. 14.

Verwijder de bout van de aansluitklem van de
veldwikkeling na het losdraaien van de twee
moe re n.

i0.
I l.

Verwijder de isolatiebus van de aansluitklem.
Plaats het dynamohuis

in de opspanklem

(afb.

t2l.

lt2. Druk de poolschoen-schroevedraaier in gleuf
va

n poolschoensch roef.

3. Geef met een rubber

hamer een of twee korte
de poolschoen-schroevedraaier.
14. Draai de poolschoenschroef los (afb. l2) en verwijder de sch roef.

|

tikken

Afb.

10.

Controle axiale speling van anker.

oF,,

1/'
l!

w

Itf,
w
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Afb.

N\

12.

Verwijderen van poolschoenschroef

15. Verwijder achtereenvolgens de

'

losgekomen

poo lsch oe n e n.

ó. Verwijder de

veldwikkelingen, zorgdragende
deze tegeliikertijd uit te nemen daa r zij met
elka nder verbonden zijn.
Opmerking: Het verdient aanbeveling de poolschoenen, alvorens deze af te nemen, ten
opzichte van het huis te merken zodat
zij later op dezelfde wijze kunnen wori

Afb.

13.

Verwijderen van kogellager.

den gemonteerd.
Verwijderren van

de kogellagers (300 W en ó00 W

dyna mo).

i7.
lB.

Plaats het anker in een bankschroef welke van
zachte spanplaten is voorzien .
Verwijder de kogelkooi en verwijder de binnenring met een trekker zoals aangegeven in afb.
13.

19. Teneinde de buitenring te verwijderen zet men
het deksel in de bankschroef. Verwijder de buitenring met een trekker zoals aangegeven in
af

b.

ll4.

Verwijderen van gladde lagers (130 W dynamo).
Controleer of de speling niet te groot is (max. 0, l5
mm). Verwiider het lager alleen als dit vocr vervanging in aanmerking komt. In dit geval wordt de oude
bus met daartoe geschikt gereedscha p uitgetrokken
of uitgeperst, of , indien nodi9, voorzichtig uitge-

draaid. Verwijder eventuele bramen.

/rr,rttrrr,f,,

Afb.

14.

Verwijderen van buitenring.

spoelen nìet

in het reinigingsmiddel leggen

doch

Reinigen.

slechts met een schone doek reinigen en met pers-

Was de onderdelen in een schoonmaakoplossing en
blaas ze met perslucht droog' Het anker en de veld-

lucht schoonblazen. Indien nodig een deel van de
doek vochtig maken met het reinigingsmiddel.

12
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Reinig de collector en de borstels met een schone
doek, welke een wein ig met benzine bevochtigd is.
De bcrstels mogen niet in benzine gelegd worden.
Gebruik geen poetskatoen. De zelfsmerende gliilagers mogen niet met vetoplossende middelen wor-

Voor de toelaatbare minimum diameter van de collectoren van de verschillende dynamo typen, zie de
tabel op blz. B. ls de collector te ver ingesleten of
tengevolge van meermalen afdraaien te dun geworcien, dan moet het anker eveneens worden vervan-

den beha ndeld.
Voor het reinigen van kogellagers, zie ,,Cnderzoek
en herstellingeR" kogellagers blz. ló.

9e n.

Onderzoek en herstellingen.
Anker.

Het mica tussen de lamellen moet worden weggetot op een diepte van 0,8- | ,2 mm. Gebruik
hiervoor een zaagje dat 0,05 mm dikker is dan
het weg te nemen mica.

zaagd

Het anker moet geînspecteerd worden op mechanische defecten zoals gesleten, gebogen of bescha-

digde lamellen. ln deze gevallen moet het

anker

worden verva ngen.
Controleer of alle windinge n zich goed op hun plaats
bevinden. Zorg bii eventueel opnieuw solderen van
de aansluitingen dat geen kortsluiting kan ontstaan
tussen de lamellen van de collector.
Wanneer de collector ruw, ingebrand of onrond is
of wa n neer het m ica u itsteekt boven het oppervla k
van het koper moet de collector op een draaibank
of op een speciaal dpparaat, hetgeen voor dit doel
in de handel verkrijgbaar is, worden afgedraaid.
Het koper van de lamellen slijt ndmelilk vlugger af
dan het mica w,aardoor de mogelijkheid bestaat dat
na verloop van tiid de borstels op het mica gaan
rusten waa rdoor von kvorm ing optreedt. feneinde te
controleren of de collector onrond is wordt het anker met de beide lagervlakken in twee gelijke niet
beschadigde V-blokken gelegd en een klokmeter op

Ce collector geplaatst (afb. l5). Draai het

anker

50c075
Afb. 16.
Ondersnijden van mica.

Dit moet met grote zorg geschieden zodat het mica
over de gehele breedte va n de sleuf verwijderd
wordt (aib. ló). BiJ het zagen moet er voor worden
gezorgd de sleuven niet onnodig te verbreden. Verwijder eventuele bramen met een schraapstaal. Ge-

bruik in geen geval schuurpapier of schuurlinnen.
Reinig tenslotte de collectorlamellen van alle vuil
door ze schoon te blazen met perslucht. Het anker

Afb.

15.

Controle collector.

langzaam rond en lees de aanwiizing van de klok-

meter af. Wanneer de afwijking meer dan 0,03 mm
bedraagt moet de collector worden afgedraaid. Ook
de slingering van het anker zelf mag niet groter zijn.
(Controleer of de slingering niet door de as ve roorzaa

kt wordt).

controte

""#: Jl;

ankertester.

13
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moet verder worden gecontroleerd op kortsluiting en
op massasluiting. Onderzoek oP kortsluiting 9eschiedt met behulp van de ankertester (éfb. l7lt.
L"g het anker op de ankertester en draai het langzaam rond, terwijl men een stukje plaatstaal of een
oud metaalzaagje op het anker houdt. Op plaatsen

waar kortsluiting bestaat zal

dit

plaatje of zaagje

magnetisch worden en gaan trillen.
Wanneer op deze wijze kortsluiting wordt geconstateerd, moet de collector worden gecontroleerd. Het
is mogeliik dat zich in de groeven van de collector
koolstof heeft verzameld; deze storing kan door
schoonwassen of uitzagen worden verholpen. Blijft
na deze correctie de kortsluiting bestaan dan moet
het anker worden vervangen.
Massastoringen worden opgespoord met behulp van
een proeflamp. De spanning van de stroombron voor
de proeflamp mag niet hoger ziin dan de dubbele
bedrijfsspanning van het te onderzoeken anke, (9"bruik geen neonlamp). Plaats één van de testPennen

controle anker met

îl?".11.., en ampèremeter.

t.o.v. de ankertester om geen verschil in aanwijzing
te krijgen. De beste methode is om de meetvork

of iets dergelijks te ondersteunen. De stroomsterkte moet voor alle spoelen nagenoeg gelijk zíjn. Een kleinere stroomsterkte wijst oP
slechte contacten, bijv. de soldeerplaatsen op de
collector. Geen aanwi izing wijst oP een onderbreking in de ankerwikkeling of losse soldeerplaatsen
op de collector. Inspecteer de soldeerplaatsen' indien nodig opnieuw vastsolderen, doch in geen 9eval een zuurhoudend soldeermiddel gebruiken. Gebruik een soldeertin welke boven l20o smelt. Zorg
ervoor dat de isolatie tussen de lamellen niet door
soldeer worden overbrugd. Herhaal de proef; indien
er geen verbetering is moet het anker worden ver-

cjoor een standaard

va n9e n.

controte

""il: J"l testpennen.

op het anker en de andere beurtelings oP de lamellen van de collector (afb. | 8). Indien door het optichten van de lamp een massasluiting wordt vastgesteld, moet het anker worden vervangen.
Onderbrekingen in de ankerwikkelingen kunnen worden geconstateerd door van lamel tot lamel door te
meten. Dit kan geschieden door middel van de in de
ankertester ingebouwde ampèremeter met regelweerstand. Plaats het anker oP de ankertesten met
de collector meetvork (of twee meetpennen) op twee
naast elkaar gelegen lamellen (afb. l9) en stel de
ampèremeter met de regelweerstand oP een bepaalde waarde in. Daarna worden alle spoefien doorgemeten door het anker rond te draaien. Zorg er
voor dat de meetvork dezelfde stand bliift innemen
14

Aansluitklemmen en veldwikkelingen.

Het onderzoek van de aansluitklemmen (DF en D)
en van de veldwikkelingen oP massasluiting geschiedt
met behulp van de proeflamP. Controleer eerst of
alle isolatie in orde is; overtuig U ervan dat geen
draden blootliggen en dat de leidingen en de klemmen niet in aanraking komen met het huis. Plaats
een testpen op de massa (d.i.het huis) en de andere
pen beurtelings oP een van de beide aansluitklemmen.

Indien massasluiting bestaat worden de wikkelingen
aan de aansluitklemmen losgesoldeerd en de proef
herhaald. Indien massasluiting bliift bestaan neemt
men de moeren af va n de bouten va n de betref-

fende aansluitklem en perst de bout uit het huis.
Controleer het isolatiebusje en de ringen en vervang beschadigde delen. Controleer alvorens de
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Controle

""ld*iàf:l,ÍJ ",

massasluitins.

te

monteren de veldwikkelingen op massasluiting. Plaats een testpen van de
proeflamp op een der uitlopers van de veldwikkeling
en de ander^e op het dynamohuis (afb. 20). Wanneer
de veldwikkelingen massasluiting vertonen moet men
als volgt te werk gaan. Soldeer de soldeerverbindingen tusen de 4 veldwikkelingsspoelen onderling
los. Controleer op de hierboven beschreven wijze
alle vier de spoelen op massasluiting. Vervang de
aansluitklem(men) weer

spoel welke massasluiting vertoont.

Controleer vervolgens de veldwikkeling op onderbreking door de testpennen op de beide uitlopers

Controle

"",#l

u3r'r^n

op

sluitins.

Wanneer deze proeven een bevredigend resultaat
hebben verdient het aanbeveling nog te controleren
of de windingen van de veldwikkeling geen onderlinge sluitingen hebben.
l-lang de veldwikkelinge
deze uit het huis verwijderd te hebben in het staafi jzer zoals afb. 22
dit aangeeft en l"g het staafijzer op de ankertester.
L-et er op dat de uitlopers van de veldwikkelingen
niet kortgesloten zijn, daar dan de veldwikkeling
warm wordt en de proef geen resultaat heeft. De
ciuur van de proef bedraagt 5 minuten. lndien de

Afb. 21.
Controle veldwikkeling op massasluiting.

van de veldwikkeling te plaatsen (afb. 2l).Gebruik
voor beide proeven een stroombron met een lage
spanning, maximaal tweemaal de bedrijfsspanning
va n de te onderzoeken dyna mo, daar bii een hoge
spanning de mogelijkheid bestaat dat tussen de
breukvlakken van een draadbreuk een vonkje wordt
gevormd waardoor de ,proeflamP toch brandt.

Afb 23.
Controle borstelveerspanning.
15
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kogellager worden verva ngen. In het
tegenovergestelde geval, ga als volgt

velcjvvikkeling gedurende deze tiid koud bliift bevindt hij zich in goede conditie, veldwikkelingen wel-

te

ke onderling sluiting hebben worden reeds na korter
tijd warm.

l.

Was het lager zorgvuldig

Bij het testen van de wikkelingen
von de 300 W en ó00 W dynamo

2.

middel.
Blaas het lager schoon en droog het met behulp
van zuivere samengeperste lucht.

Waarschuwing:

kunnen levensgevaarlijke spanningen
optreden. De uitlopers van de wik-

kelingen mogen derhalve niet wor-

den aangeraakt.

tengevolge kunnen hebben.

3. Na gecontroleerd te

hebben

of het lager vol-

komen schoon en onbeschadigd is,

dit met

dunne

motorolie invetten.

+.

Onderzoek of het lager regelmatig , zonder abnormale weerstand en zonder enige zware punten draait. Dit kan geschieden door de binnenring met een hand vast te nemen en de buitenring met de andere hand langzaam te draaien.

5.

Indien het lager niet onmiddelliik wordt gemonteerd moet het in vetvrij pupier worden verpakt
om het binnendrinqen van vuil te voorkomen.

de bovenzijde van de borstelhouder. Voor de ver-

aan de hartlijn van het anker en loodrecht op de
collector bevinden. Zonodig de borstelhouders

reinigìngs-

Het laten tollen van het lager zal
beschadiging van de loopbanen

en trek in de lengterichting van de borstel. Lees de
aanwi jzing af wanneer dit veergedeelte gelijk'is met
eiste veerspanning, zie de tabel oP blz. B.
Controleer of de borstelhouders verbogen of beschadigd zijn. De borstels moeten zich evenwijdig

in een

Waarschuwing: Laat het lager niet door de druk
van de luchtstroom draaien, maar
draai het langzaam met de hand.

Borstelhouders en borstelveert!es.

Vooropgezet dat de op blz. 9 aan gegeven controle
van de koolborstels v6ór het uìt elkaar nemen van
de dynamo heeft plaats gehad, moet worden nagegaan of de borstelveren de in de tabel oP blz.8
aangegeven spanning hebben (zie afb. 23).Haak de
unster onder het veergedeelte dat op de borstel rust.

werk:

(eventueel borstelhouders compleet met schild) ver-

Glijlag,ers.

van9en.

Als glijlagers worden in de door DAF gemonteerde
.iynamo's uitsluitend zelfsmerende lagerbussen toegepast. Het materiaal hierin bevat een zekere hoeveelheid smeermiddel dat echter op de lange duur
niet voldoende is en van tijd tot tiid moet worden
aangevuld.

Hiertoe is in de dynamo een boring met smeerviltje aangebracht. lndien voor geregelde smering
gezorgd wordt is de slijtage van deze lagers zeer
qerin g.

A{b. 24.
Controle geisoleerde borstelhouders op massasluiting.

Controleer de geisoleerde (+ ) borstelhouders

oP

massasluiting (afb. 24).

lndien de proeflamp brandt bestaat er massacontact. Controleer (indien aanwezig) tevens de isolatie
van de doorverbinding van beide geisoleerde borste ls.

Kogellager (l 30

W

dynamo).

Opmerking: Indien tijdens het uit elkaar nemen te
grote axiale speling van het anker werd
vastgesteld (punt 5, blz. I l) moet het
16

Bii een revisie van de dynamo moet worden gecontroleerd of de speling niet te groot is (max. 0, l5
mm), wdarbii uunzelfsprekend ook de conditie van
de as een rol speelt.
Zelfsmerende lagerbussen mogen noch aan de binnenzijde noch aan de buitenzijde bewerkt worden,
Caar hierdoor de porién verstopt zouden kunnen raken, waardoor de doorlaatbaarheid voor olie wordt
verminderd.
Indien de ankeras collectorzijde (130 W dynamo)
tekenen van overmatige slijtage vertoont of beschadigd is kan de as (tussen centers) glad worden afgedraaid en kan in het lagerschild een overmaat bus

worden geperst.
Voor deze gevallen is een lagerbus beschikbaar met
een inwendige, diameter van 14,14 mm (d" normale
iagerbus -- | 3,3 3 mm).
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In elkaar zetten.
Aanbrengen van kogellager (130
f

W

;::t 1l,o1iilî:;.';":l l:"[::'|aee

dynamo)

. L"g de nieuwe

bus gedurende 2 uur in warme
olie van goede kwaliteit (SAE l0).

2.

Pers

de bus in het

deksel.

6. Breng de poolschoenen op hun plaats met behulp van een kaliber.

Opmerking: Het kaliber dat gebruikt moet worden
om een juiste luchtspleet tussen het an-

dy-

ker en de poolschoenen te verkriig"n
kan eventueel in eigen werkplaats wor-

Pers nieuwe kogelringen voorzichtig op hun plaats

den vervaardigd. De maten ervan zijn
als volgt:
Dynamo LJ/GJ H I 30,ó O 72,0 ffrffi,
lengte 90 mm, gewicht 2,8 kg.
Dynamo LJ/GJH l30l12, O 72,0 ffìffì,
lengte 90 mm, gewicht 2,8 kg.
Dynamo LJ/CK 300/ 12, A 80,ó rîffi,
lengte 90 mm, gewicht 3,6 kg.

Aanbrengen van kogellager (300

W en ó00 W

na mo).

l.

teneinde beschadiging

te

voorkomen.

2. Pak de kogelkooi half vol met een hittebestendig
kogellagervet.

Aanbrengen van veldwikkelingen.

l.

za' de

Reinig het huis en de veldwikkelingen zorgvuldig

vóór de montage.

2. Indien nodig, plak nieuwe isolatiestroken in het

Dynamo LJ/GQL 600124,

huis.

A

72,65 ffìffi,

lengte 90 mm, gewicht 2,9 kg.
Materiaal: Inzetstaal, St. 34, | | Din ló |
Plaats het dynamohuis in de opspanklem.
Druk de poolschoenschr"oevedraaier in de ge|

7.
B.

gleufde poolschoenschroef.

A{b. 25.
Controle polariteit van veldwikkeling.
3.

L"g de wikkelingen om de poolschoenen en
breng de poolschoenen aan in overeenstemming
met de tijdens de demontage aangebrachte
merktekens; zet de poolschoenschroeven met de
ha

4.

nd

5.

9.

vast.

Verbind de uitloper van de veldwikkeling en de
DF klem met een 6 Volts batterij. De

Afb.

*pool

van

de batterij moet zich dan de DF klem bevinden.
Controleer de polariteit van de poolschoenen
(indien geen nieuwe poolschoenen worden gemonteerd) met een kompas zoals is aan gegeven
in afb. 25. De beide noordpolen moeten zich
tegenover elkaar bevinden. Hetzelfde geldt

26.

Aanbrengen van poolschoenschroef

.

Draai de poolschoenschroef goed vast (afb. 261.
Ga evenzo te werk bii de overige poolschoensch

roeve n.

10. Verwijder het kaliber. '
I l. Monteer de klemmen en denk aan de isolatiebusjes en ringen zodat de aansluitklemmen geisoleerd zijn van het huis.
12. Test hierna het geheel nogmaals op massasluìtin9.
17
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worden vervangen en

Aanbrengen van anker en borstels.

l.
2.
3.

/r.

Plaats het dynamohuis in een bankschroef.
Breng het anker aan met het collectoreinde het
dichtst bij de aansluitingen van de veldwikkeling.
Plaats het deksel van de collectorzijde en het
deksel van de aandrijfziide op de ankeras, zorgdragende dat de nok op de omtrek van het huis

ter reparatie of

afsteliing

worden opg ezonden.

pakt in de groef van het deksel.
Plaats de doorlopende bouten aan de aandrijfzijde , zorg ervoor de veldwikkeling en de isolatie

n iet te beschadigen.
5. Draai de moeren van de doorloPende

bouten

aan.

ó.

7,

Licht de einden van de borstelveertjes met een
haakje op en breng de borstels op hun plaats.
Bij de 300 W en de ó00 W dynamo moet de
bcrstel met de geisoleerde borsteldraden in de
geîsoleerde borstelhouder worden geplaatst.
Zorg dat de borstelveer nìet naar beneden schiet
op de borstel daar deze laatste hierdoor ernstig
beschadigd zou kunnen worden.
Verbind de draden van de borstels met de borstelhouders. De dyna moklem

D

W ,\\

1..,n,*"
.ott'to"

t*

.,,,rtil!!-

+ moet worden

verbonden met de positieve borstel . Zorg dat
geen enkele draad in aanraking komt met het
h

B.

uis.

Breng de spie

aa

n en monteer de poelie.

controte

"',"ttt;1^';n

Yan anker.

Beproeving na het in elkaar zetten.
Duurproef.
Mechanische beproeving.

Meet de axiale speling van het anker zoals aangegeven op afb. 27.
Wanneer deze speling niet ligt tussen de in de tabel
op blz. B aangegeven grenzen wiist dit oP verkeerde montage van de dynamo.
Electrische beproeving.

lndien nieuwe poolschoenen werden gemonteerd
moet de dynamo (alvorens electrisch te beproeven)
worden gepoold. Ga hiervoor als volgt te werk.

. Verbind de DF en de D + klem met elkaar.
2. Sl,uit de D + klem aan oP de a klem van een
12 V accu en de massa (dynamohuis) loP de
I

Komen de gemeten waarden met die van de tabel
overeen dan moet de dynamo een half uur met een
belasting geliik aan het nominale vermogen en met
het dubbel nominale toerental op een proefbank
proefdra

worden.

Aanbrengen.

l.

Breng de dynamo op zijn plaats met de V-riem

2.

Stel, met behulp van de spanbeugel, de spanning in de V-riem zodanig af dat deze laatste
zich ongeveer | ,5 tot 2 cm door laat buigen
wanneer met de duim in het midden tussen de
twee riemschijven wordt gedrukt.
Zet de bevestigingsbouten goed vast.

op de poelie.

als motor loPen.

Controleer de werking van de dynamo met behulp
van een testregelaar (zie gegevens blz. S). Indien

dit de gewenste resultaten oplevert moeten de tests
worden herhaald met de bij de dynamo behorende
regelaar. Wordt in dit laatste geval een afwijking
geconstateerd da n moet de (verzegelde) regelaa r
18

ien.

Kan de proefbank dit toerental niet bereiken dan
moet het hoogst mogelijke toerenta I gedraa id

van de accu. Laat de dynamo een kort

-klem
moment

a

3.

4. Verbind de aansluitdraden van de dynamo.
5. Monteer als laatste altlld de accupoolklem
schakel

de hoo{dschakelaar

in.

of
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STARTMOTOREN

2.

Algemeen.

Startmotoren met verschuifbaar rondsel.
De voertuigen, voorzien van een dieselmotor, zijn
u itgerust met een startmotor met verschuifbaar anker. De startmotor met verschuifbaar rondsel is gemonteerd op voertuigen, voorzien van een benzine-

ln verband met de wijze waarop de koppeling van
de startmotor met de verbrandingsmotor tot stand
wordt gebracht worden twee verschillende typen
startmotoren toegepast, t.w.
l. Startmotoren met verschuifbaar anker.

motor.

STARTMOTOR MET VERSCHUIFBAAR ANKER

15

13

10

E{ *ltt+il
Alb. 28.
Doorsnede startmotor (verschuifbaar anker).

9.

1. Rondsel

Stof kap

2. Otieplug

10. Pallichtplaat

3. Slipkoppeling

1

4,

i.

Borstelveer

7,

Mugneetschakelaar

12, Koolborstel
13. Borstelhouder
14. Collector
1 5. Veldwikkeling

8.

Pal

1ó. Poolschoen

Huis

5. Anker
6, Aa nsl u itpool

Samenstelling en Ìverking.

De startmotor met verschuifbaar anker (afb. 28l,is
in,principe een vierpolig",seriegeschakelde gelijkstroommotor met twee geTsoleerde en twee massaborstels en voorzien van een inschakelmechanisme,
een rondsel
in twee trappen werkend
hetwelk

-

met de tandkrans van het vliegwiel in aangrijping
brengt.

Tussen de ankeras en het rondsel is een lamellenkoppeling gemonteerd, welke er voor zorgt dat de
verbinding tussen deze beiden niet stootsgewijze
doch geleidelijk tot stand wordt gebracht en tevens
dat de startmotor niet kan worden overbelast.

De ankeras is aan de collectorzijde in een zelfsmerende lagerbus gelagerd en aa n de rondselzijde in
een bronzen glijlager.
Door middel van een zich in de ankeras bevindende
veer wordt het anker in de ruststand gehouden.
In de sta rtmotor is een electro-mag netische scha kelaar (het z.g. startrelais) ingebouwd welke de verbinding tussen de accu en de startmotor tot stand
brengt en aldus de startmotor in werking stelt. De
electro-magnetische schakelaar wordt door

de op

het instrumentenbord gemonteerde schakelaar (startdrukknop

of gloeistartschakelaar) bediend.
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STARTMOTOR

EGD 0,616

AR9

MECHANISCHE TESTWAARDEN
Vermogen nominaal
Spunning

M

in. borstellengte

Collector diam.

nieuw

I

1,8

2,5

6

t2

4

4

4

t2
4

qram

800-900

[i00-- 900

300-900

mm

l4

t8

t4

t6

42

42

43

39,5

39,5

+5

Langsspeling anker

mm

Draairichting (gezien oP rondsel)
Aantal tanden v. h. rondsel

v. d.

an

scha

0,

l--c,3

800-

R

R

R

t0

r3

t3

tl

mm

0, 3

5-0,

6

3-5
0,ó-

| ,0

2,5

2,5

0, 3

0,3

-3
5-0,6

4,5
-7
0,7

|

000

l-03

0,

R

3,2

-3
5-0,6

,5

4,5

,2

1,2

0,3_0,4

-7 ,5
-1,ó
2-2,4

-l
2-2,4

24,6

mm
mm
ke
?)

lamellenkoppeling

kg.cm

kgt
à

I

t-t4

Bmm
kq.cm

kerweg

Ankerverplaatsing

| --0, 3

kg.cm

Voorspanning ankerteruqtrekveer
LoslaatkoPPel

0,

3,5

2,5 _3

kq.cm

Volledige slag v. h. anker
Rondsel axiale sPeling

Slipkoppel (tegen overbelasting) 8)
Voortrap v. d. lamellenkopp. e) tot ó

36
3

mm

kq.cm

6)

M66

6

mm

Rondsel remkoPPel

BS 512

0,6

Minimum collector diameter

nd 2\
Ta ndf !a n k speling 3)
Anker remkoppel 4)
Loslaat koppel v. d. vrijlooP 5)

D | ,81t2
R37

pk

mm

Rondselafsta

EJ

Volt

I

borstels
Borsteldruk

Aa nta

EJD tl6
Ró3

tot magneetschakelaar in-

l2-

kelt

l

4,8

ELECT.RIS.CHE TESTWAARDEN 1)

Kortsluittest (geblokkeerd)
Stroom

Arp

450-500

Spunning

Volt

3,5

Belastin'gtest
Stroom
Spunning
Toerental

A'nP
Volt

260
4,5

omw/min

70c-

|

ó00-ó50

e00

ó

5

260

320

420

4,5

9

500-600
')
J

000

800-

I

000

r

8,7

r50-t350

r

t2

050

Onbelaste test
Stroom
Spunning
Toerental

Min. intrekspanning magneetschakelaar
sta rtrela is
1)

2)
3)

4)
5)

8)
e)
20

ó0-80

ó0-80

óO-BO

Volt

5,5

5,5

tl

omw/min

+0c0-ó000

3000-5000

4500-7000

90-t t0
tl
2

000-2

van

Volt

9,5

Bij -+ 2go en goed geladen accu van ll0 Ah,/20h.
Afstand tussen voorkant rondsel en vliegwieltandkrans.
Tandflankspeling is de afstand (speling) tussen de tandflanken van het rondsel en de vliegwielkrans als
de starter is gemonteerd op de motor en de tandwielen in elkaar grijpen.
Het ankerremkoppel bestaat uit borstellager en ankerremwriiving.
Het loslaatkoppel v. d. vrijloop is bij geheei gemonteerde starter het moment dat nodig is om het
rondsel in de draairichting van de starter te draoien bij vaststaand anker .

6) Het rondsel

z)

ArP

remkoppel bestaat uit loslaatkoppel en dc rcmwerking van het rondsel op de steile
schroefdraad van de ankeras bij stilstaande starter.
Het loslaatkoppel van de lamellenkoppeling is bij geheel gemonteerde starter het rnoment dat nodig
is om het rondsel in de draairichting van dc starter te draaien bil vaststaand anker.
Het slipkoppel beschermt het rondsel en de tandkrans voor overbelasting bii het terugslaan van de
motor. Deze bescherming werkt nog niet bii het max. koppel van de starter.
De voortrap van de lamellenkoppeling zorgt voor het geieideliik in elkaar grijpen van de tanden en
werkt de eerste ó à 8 mm. Daarna wordt hct max. koppel overgebracht.

7,7

ó00

35
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X
EG D o, ó/6

AR9

EJD tl6
Ró3

EJ

D | ,Blt2
R37

BS 512

BNG 4/24

M66

CR23I

CR

BPD 6124

AR

231

pk

0,ó

I

1,8

2,5

4

Volt

6

6

t2

24

4

4

4

t2
4

qram

800-900

800-- 900

300-900

4
t2

tó

l4

l!,

l5

4

800-

|

000

|

5

4

4

200-

500

|

|

200-

500

|

|

400-

mm

t4

t8

mm

36

42

42

43

4B

1.9

62

39,5

+5

45

45

59

mm

mm
mm

kq.cm
kq.cm

3

39,5

3,5

0, ! ---0,3

2,5
0, 3

0,

l--c,3

R

R

R

R

R

R

R

t3

t3

tl

9

t2

2,5

-3 ó
5-0,

5-0,6

0, 3

3-5

4,5
-7
0,7

0,ó-

I

,0

2,5

3,2

ll
3-+

0, 3

0,3-0,4

ó-0,

-3
5-0,6

,5

4,5

,2

1,2

0,

3-4
0, ó-0,

8

3-4
0,

B

ó-0,

B

,5

-7
-1,6
2-2,+

-1
2-2,4

| 500

l-03

0,

t0

_3

176

21

t4

mm

,^-r-,3

,,0123

21-26

24_26

mm

0,5-2,5

0,5-2,5

,4-2,3
24-26
0,5-2,5

ke

3,5

3,5

7,2

kg.cm

,

24,6

mm

kg.cm

7

kgt

I

t-14

Arp

450-500

Volt

3,5

ArP

260
4,5

omw/min

ArP
Volt
omw/min

Volt

75-l

0,5

t

70c-

|

6-B

l2-

4,8

1

l5,B-18,4

4,8

750-850

5

tl

3,5

7

260

320

420

500

700

ó00

4,5

9

8,7

r6

5,5

800-

|

000

5,5

5,5

3000-5000
+

I

r50-1350

ó0-80

ll
4500-7000
9,5

Ah;20 h.
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Eerste trap

Tweede tra p

Afb.

29.

Schema startmotor.
1

.

2.
3.

Accu
Startdrukknop
Startrelais

4. Contactbrug

5.

Fixeerwikkeling

9 5;ltvJ[;!;:,
lnschakeling

(af

b.

29t.

De startmotor heeft behalve de hoofdwìkkeling een
hulp- en een fixeerwikkeling.Na inschakeling van de
starterdrukknop zet de mdgneetschakelaar de startmotor in twee trappen in beweging. In de ruststand
wordt het startmotoranker cioor de bovengenoemde
veer iets buiten het magrretische veld getrokken en
orientengevolge is het rondsel niet in aangriiping
met het vliegwiel. ln de eerste schakeltrap wordt
het anker In het magnetisch veld van de hulpwikkeling getrokken en tegelijkertijd langzaam gedraaid
tot het rondsel in de tandkrans van het vliegwiel
schuift. Wonneer het rondsel tegen een tand van de
tandkrans stoot wordt het slechts met een klein koPpel en geringe axìale druk over het voorvlak van de
tand weggedrukt zudat het in de volgende tandcrpening inschakelt. Gedurende de eerste schakeltrap worden alleen de hulp- en de fixeerwikkeling
onder stroom gezet. Tengevolge van de stand van
de contactbrug krijgt de hoofdwikkeling gedurende
de eerste trap geen stroom. Gedurende deze (eerste) schakeltrap wordt de contactbrug door een Pal
vastgehouden.

Bii het naar voren bewegen van het anker gaat echter
de pallichtplaat mee en wanneer het rondsel inscha-

kelt lìcht de pallichtplaat de pal op, zodat de contactbrug het contact sluit. Tijdens deze tweede schakeltrap gaat de stroom ook door de hoofdwikkeling,
daar de contactbrug de verbinding tussen accu en
hoofdstroomwikkeling tot stand brengt. Zodra de
hoofdwikkeling ingeschakelt is ontwikkelt de startmotor het volle koppel en wordt de verbrandings-

B.

Pal

0.

Pa

I. Terugtrekveer
1

11

llichtplaat

, Anker

12. Tandkrans
13, Rondsel

motor rondgedraa id. Wa n neer deze laatste Òa nslaat
en op een hoger aantal omwentelingen komt neemt
ook het aantal omwentelingen van het anker toe,
waardoor de door anker en veld gaande stroom tengevolge van de opgewekte tegenstroom aanmerke-

lijk afncemt; daardoor vermindert ook de

kracht

waarmede het rondsel in de tandkrans wordt ingescha keld.

Om te vermijden dat na enige ontbrandingsimpulsen doch bii niet doorlopen van de motor de ankersnelheid zodanig toeneemt dat het anker terugkeert
in de ruststand ("n biiqevolg het rondsel uitschakelt),
is de speciale, met het anker Parallel geschakelde
fixeerwikkeling gemonteerd. Deze houdt het anker
vast in de ìngeschakelde stand tot oP het moment
Cat de bestuurder de starterdrukknop loslaat.
U

itschakelen.

de

verbrandingsmotor aanslaat zal het
starterrondsel sneiler draaien dan het starteranker.
Daarbij lost zich de koppeling tussen het rondsel en
het anker, zodat geen gevaarlijke snelheidstoename
van het anker kan optreden.
Tengevolge van de ontlasting van het anker worden
stroom en magnetisch veld zo zwak, dat de oP het
a n ker werke nde terugtrekveer het a n ker ka n terugtrekken zodat het rondsel wordt uitgeschakeld wanneer direct na het aanslaan van de motor de starter-

Wanneer

drukknop losgelaten wordt.
De lamellenkoppeling (afb. 30).
De lamellen van de lamellenkoPpeling zijn axiaal verschuifbaar doch niet draaibaar, afwisselend in de
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#

À.

^f

fifYz,,
w
wtòLy

-

Werkpl

a

ats i n stru

cties

(die de grootte van het over te brengen koppel bepaalt) b"grensd doordat bij het bereiken van de
toelaatbare hoogste belasting de drukkraag (ó) van
de drukmoer de veerschijven (B) van de drukring (7)
wegdrukt, waardoor de koppeling slipt. De startmotor kan bijgevolg niet boven het slipmoment van
de koppeling worden belast.

@
Afb.

30.

Lamellenkoppeling.

i,

2.

3.

4.

E. Veerschijven

Rondsel

9.

Lager

10. Ankeras

Koppelingsplaat

1

1. Drukveer
12. Drukmoer

5. Aanslagring

6.

La mellenbaa n

7

Drukring

,

Meeneemf les

Spiraa !veertjes

Storingsta bel.

Bii het inschakelen draait de ankeras in het geheel
niet of te langzaam.

i. Accu ontladen.
2. Accu defect.
3. Accuklemmen los of geoxydeerd.
verbind ing.

13. Bus

4.
5.

meeneemflens (9) en

op de drukmoer {12) aange-

bracht. De meeneem{lens is bevestigd op de ankeras
(10).De drukmoer is op de steile schroefdraad van
de bus (13) van het rondsel (l) gemonteerd, waarop ,ij een draaiende beweging (in de richting van

de la mellen)

ka

n maken.

Slechte massa-

Leidingen beschadigd, leidingaansluitingen los.
Aansluitklemmen of borstels hebben massasluitin g.

6.

Koolborstels liggen niet goed aan tegen de collector, klemmen zich in hun houders, zijn te kort,
gebroken,

vet of vervuild.

7. Starterdrukknop
E.

beschadigd.

Mugneetschakelaar beschadigd.

Tengevolge van de werking van de steile schroefdraad loopt, indien het rondsel wordt vastgehouden
terwijl de ankeras draait, de drukmoer tegen de lamellen van de koppeling waardoor de druk tussen de
lamellen verhoogd wordt. Dit geschiedt zo lang tot

Anker draait maar het rondsel griipt nlet in.

de wrijving tussen de lamellen voldoende is voor de
overbrenging van het vereiste aanloopkopPel.
De beweging van de drukmoer oP de steile schroefdraad van het rondsel is echter alleen mogelijk indien er bij de aanvang reeds een zekere druk tussen
de drukmoer en de eerste lamel bestaat (daar alleen
in dit geval de drukmoer kan worden meegenomen
en dientengevolge de druk tussen de la mellen ka n
worden verhoogd). Deze eerste druk wordt verkregen
met behulp van enige in de drukmoer gemonteerde
drukveertjes (3). I n de ruststand ligt de enigszins
uitstekende aanslaglamel onder invloed van de an-

Bii het inschakelen draait het anker tot het rondsel
ingegrepen heeft, bliift dan echter stilstaan.
l. Accu niet voldoende geladen.
2. Druk van de koolborstels onvoldoende.
3. Mugneetschakelaar niet in orde.
4. Leidingen beschadigd, l"idingaansluitingen los.

ker-terugtrekveer tegen een in het lager l2l vastzittende aanslagring (5) zodat de druk van de spiraalveren alleen werkt op de sliplamel en slechts een
klein koppel (d" z.g. voortrap van de kop,peling) kan
worden overgebracht.
Met behulp van deze voortrap wordt ook bereikt
dat bii het stoten van het rondsel oP een tand van
de tandkrans alleen dit kleine koppel wordt overgebracht.

ln de koppeling is een bescherming tegen overbelasting ingebouwd.
Bii overbelasting wordt de door de zijwaartse bewe-

ging van de drukmoer toenemende
22

lamellen-druk

|.
2.

Rondsel vervuild.

Rondsel

of vliegwieltandkrans beschadigd

(braamvorming).

5. Accuklemmen

6.

los of geoxydeerd. Slechte massa-

verbinding.
Lamellenkoppeling slipt.

Starter loopt verder nadat de startdrukknop losgeloten is.

l.

Mugneetschakelaar bliift hangen
knop schakelt niet uit.

of

startciruk-

dit geval moet de leiding aan de
accu of aan de starter onmiddellijk

Opmerking: In

worden losgemaakt. (Eventueel hoofdschakelaar afzetten indien deze is gemonteetd).

Na het aanspringen van de motor lost het rondsel
zich niet.

l.
2.

Rondsel of starterkrans sterk vervuild of beschadigd.
Ankerterugtrekveer lam of gebroken.

Elektrische installatie
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Verwijderen.

Overtuig U, alvorens tot het afnemen van de startmotor over te gaan, dat de oorzaak van een eventuele storing in de startmotor zeff gezocht moet
worden.

l.

Controleer de accu. Vervang deze zonodig door
een in goede staat verkerende en geheel geladen
èccu.

2.

Controleer de adnsluitklemmen en de massaver-

binding van de accu en de verdere aansluitklemmen en kabels.

3.
4.

Controleer de werking van de starterdrukknop.
Controleer de serie- parallelschakeladr.
Voor het afnemen van de startmotor ga als volgt

te

werk.

5. Maak een van de

accuklemmen los

of zet de

hoofdschakelaar af (indien gemonteerd) tuneinde

kortsluiting

te

voorkomen. Verwijder

de

sleutel

uit de hoofdschakelaar.

6. Maak de kabels van de startmotor los.
7. Verwijder de flensbouten van de startmotor.
B. Neem de startmotor af.
Indien bii het onder de punten I t/m 3 genoemde
onderzoek blijkt dat de storing in de startmotor zelf

gelegen is en indien de fout niet in de borstels
schuilt (zie hiervoor ,,Controle mechanische gedeelte", koolborstels) verdient in het algemeen de voorkeur zich voor verdere controle en eventuele reparatie tot de fabriek of tot een Bosch, resP. CAV service-dienst te wenden. Men moet in geen geval tot
werkzaamheden aan de startmotor overgaan indien
men niet over het hiervoor benodigde vakpersoneel
en speciale apparatuur beschikt.
U itsluìtend van die bedrijven welke aan deze voorwaarden voldoen zijn de hiernavolgende instructies
bedoeld welke in feite op d" Bosch startmotoren met
verschuifbaar anker betrekking hebben. Hoewel de
Bosch en CAV startmotoren met verschuifbaar anker
kleine constructieve verschìllen vertonen, Tullen, aan
de ha nd va n deze instructies, ook de werkzaa mheden
dan de CAV startmotoren geen moeìliikheden opleve re n.

Controle.

de startmotor wat
zijn mechanische staat en zijn electrische eigenschappen betreft voordat
tot het eventueel uit elkaar nemen ervan wordt overgegaan.

Opmerking: Controleer steeds

a. Controle mechanische gedeelte.
Koolborstels.

Verwijder de kup collectorzijde en controleer of de
borstels gemakkelijk in de houders bewegen na de

veer welke de borstel op de collector drukt met een
haakje (zie foto dynamo) te hebben opgelicht. Licht
h

ierbij de veer n iet meer qp

da n nod

ig is en be-

weeg deze niet zijwaarts. De borstels en de borstelhouders moeten vrij zijn van olie, stof en vet.
Wanneer deze delen vervuild zijn of klemmen, moeten zij met een schone met benzine bevochtigde
doek worden gereinigd en goed worden gedroogd,
gebruik geen poetskatoen. De borstels mogen vooral
niet in benzine worden gedrenkt. De blanke slijpvlakken van de borstels mogen niet worden bewerkt
met schuurpapier, of met een vijl of mes. Bii ver-

nieuwing vdn de borstels moet de collector eerst

vorden gereinigd of indien nodig worden afgedraaid (zie lriervoor,,Onderzoek en herstellingen",
Onderzoek van het anker blz.27).
Wanneer een borstel gubroken is, wanneer de borsteldraden beschadigd zijn, wanneer het soldeer
heeft losgelaten of wanneer de borstels tot de minimum toelaatbare lengte zijn afgesleten (zie tabel
blz. 20) moeten zij worden vervangen. Ook al is de
minimum lengte nog niet bereikt dan verdient het
toch aanbeveling de borstels te vernieuwen, opdat
,ij tot een volgende onderzoek bruikbaar blijven.
Vervang steeds twee tegenover clkaar ligqende borstels gelijktijdig. Let er bij het inzetten van de borstels op dat de veer niet op de borstel slaat.
Collector.
De collector moet een geliikratig glad, grijs opper-

vlak hebben en hii moet vrij zijn van olie, stof en
vet. Vuile collectoren moeten met een met benzine
bevochtigde doek (n iet met poetskatoen) worden gereinigd en daarna goed worden gedroogd. Collectoren die tengevolge van slijtage gegroefd zijn of
onrond zijn geworden moeten worden afgedraaid
(zie hiervoo, ,,Onderzoek en herstellingen ", onderzoek van het anker, blz.27).

Koppel.
Alvorens tot het uit elkaar nemen van de startmotor
over te gaan is het gewenst het maximum koppel of
draaimoment vast te stellen.
Gebruik hiervoor een draaimomentsleutel welke van
een speciale op het rondsel pussende koP is voorzìen. Deze wordt op het rondsel gezet nadat de startmotor in een bankschroef is geklemd. De handgreep

van de draaimomentsleutel wordt eveneens vastgezel. Het max. koppel kan direct in kglcm op de
schaal van de draaimomentsleutel worden afgelezen
(afb.

3 I).

In de tabel (blz.20) ziin de capaciteit van de te
gebruiken accu en de stroomoPname aangegeven.
Het koppel kan eveneens worden vastgesteld met
behulp van een unster en een speciale stang welke
21
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Indien het slipkoppel te klein is moet de koppeling worden gedemonteerd en ga hiervoor als
volgt te werk.
Verwiider achtereenvolgens de splitpen, de moeren, de schijf en de eventuele opvulringen van
de a nkeras.
Verwijder het rondsel met lagerschild (het rond-

4.

5.

sel mag niet van het lagerschild worden gescheiden), et lamellen pakket, de laatste losse lamel
van de koppeling, de eventuele opvulschijven, de
drukring en de beide veerschijven (afb.32).

Afb.

31

.

Controle Yan de koppel.

laatste op het rondsel wordt geklemd. De unster
moet worden vastgezet.
Indien de hefboom van de stang I meter lang is
en de unster kilogrammen aangeeft kan het koppel
eveneens direct in kgl^ op de unster worden afgelezen. De stang moet hierbij horizontaal staan, terwijl de unste r zich haaks op de stang moet bevinden.
De startmotor mag op de bovenaangehaalde wijzen
hoogstens een halve minuut aangesloten ziin.

verwijderen

""lt:'":rt;'

en koppelins.

Cprnerking: Let op de drie spiraalveertjes, die hierbij vrijkomen, niet te verliezen.

6.

Reinig de gedemonteerde delen zorgvuldig en
zorg er vooral voor dat de lamellen vetvrii ziin.

Opmerking: Het rondsel met lagerschild echter mag
niet in vetoplossende middelen worden
gereinigd.

Slipkoppel.

7.

Opmerking: Deze controle kan alleen worden uitgevoerd als het anker uit het huis is verwijderd. Voor het verwijderen va n het
anker, zie de hierop betrekking hebbende instructies onder ,, Uit elkaar nemen" blz. 25.

Ga daarna

l.

2.
3.

als

volgt te

omgekeerde volgorde

n demontage.
Herhaal de onder punt 3 genoemde test. Indien hierbìj bliikt dat het slipkoppel n09 te klein
is moet de ko,ppeling opnieuw zoals onder de
va

9.

Klem het anker, voorzien van rondsel, lagerschild

(blz. 20), aangegeven waarden bevinden.
24

beschadigde of versleten onderdelen.

B. Monteer het geheel in

werk.

en koppeling in een bankschroef welke varìl
zachte spanplaten is voorzien. Zorg ervoor het
anker niet te beschadigen.
Zet een draaimomentsleutel, voorzien van een
speciale kop, op het rondsel.
Draai de draaimomentsleutel tegen de richting
van de wijzers van de klok en lees het slipkoppel
af op de schaal van de draaimomentsleutel; de
gemeten waarde moet zich tussen de in de tabel

Maak van deze gelegenheid gebruik de onderdelen op slijtage of beschadiging te onderzoeken. Vergeet hierbij de zich voor het lamellenpakket bevindende drukveertjes niet. Vervang

punten 4 en 5 is aangegeven worden gedemon-

teerd. De veerschijven en de drukring blijven
echter op de ankeras.
10. Plaats v6ór de drukring een opvulschijf (deze
zijn speciaal voor dit doel verkrijgbaar; 0, I mm
DAF 120797 of 0, l5 mm DAF 120798) en monteer de koppeling o,pnieuw (de opvulschijf moet
zich tussen de losse koppelingslamel en de drukring bevinden).
I

l. Meet het slipkoppel

opnieuw; zie punt

3.

Elektrische installatie
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Indien het slipkoppel nóg niet aan de gestelde
eisen bea ntwoordt moet een tweede opvu lschijf
op de onder punt 9 adngegeven wijze worden
dangebracht. ln het tegenovergestelde geval
kunnen de eventuele opvulringen, schijf , moeren en splitpen worden aangebracht.
lt2. Controleer hierna de langsspeling tussen het
rondsel en de beide moeren. Breng deze langsspeling, door eventueel opvulschiiven v6ór het
rondsel bii te voegen, op 0,3-0,5 mm. lv'teet

wikkeling), mica steekt boven collectoroppervlak
of andere oorzaken welke een goed contact tussen borstels en collector verhinderen.

3. Laag toerental, slechte trekkracht en

stand tengevolge van slechte aansluitingen, vuile
collector of slecht borstelcontact. (Controleer
ook de verbindingsstrip tussen de beide geîsoleerde borstels).

4. Hoog vrijlocptoerental, echter geen trekkracht

daarna de voortrap van de koppeling volgens
de tabel op blz. 20.

b. Controle electrische

gedeelte.

Zowel voordat de startmotor uit elkaar wordt geno-

men als nadat deze weer in elkaar is gezet moet
worden gecontroleerd of bij de in de tabel op blz.
20 aangegeven spdnning en het daarbij opgegeven
stroomverbruik het juiste aantal omwentelingen per
minuut worden bereikt. Deze controle moet geschieo'e n op ee n testba n k wa a rop de sta rtmotor zowel onbelast als belast kan worden gemeten. ln het laatste
geval moet het toerental mechanisch kunnen worden
afgeremd. Hierbij dient te worden gebruik gemaakt
van twee in serie geschakelde accu's van elk 12 V,
capdciteit 120 Ahl20 h. Wiikt bij de voorgeschreven
stroomafname de in de tabel aangegeven spanning
af van die welke op de voltmeter wordt afgelezen,

dan ontwikkelt de motor bij een hogere spanning
een hoger, bii een lagere spanning een lager toere nta l.

Biì de beproeving onder belasting moet de in de
tabel aangegeven rondselafstand worden aangehouden bij het opspa n nen va n de sta rtmotor.

laag

stroomverbruik wiist op gr"ote inwendige weer-

wijst op: kortgesloten veldwikkelingen.
U

it

elkaar nemen.

Verwijderen van het anker.

.

Verwijder de bevestig ingsbouten (resp. moeren)
veerringen en afdichtringen van de kup collectorzi,ide en neem de kup (indien deze nog niet

2.

Verwijder met een piiptleutel de asmoer, veerring en sluitring collectorziid".

3.

Licht de borstelveer met een haakje omhoog (zie
blz. ll fig. 9) en trek de borstel ongeveer half
uit de houder; laat vervolgens de veer voorzichtig los zodat de borstel guklemd zit in cíe houder. Doe hetzelfde met de overige borstels. Indien de borstels moeten worden verwijderd, ga
als volgt te werk.

I

werd gedemonteerd) tegelilk met de C-ring af.

ò.

b

Maak de borsteldraden los van de borstelhouders.

::T i: ffi':Tr

Opmerking: Let

met een haakje oP en

er op de borstelveren niet meer

dan nodig op te lichten en deze niet
zijwaa rts

Het verdient aanbeveling een verbindingskabel te
gebruiken van meer dan voldoende diameter, dat is
tot een lengte va n 3 meter m instens 5 mm2 .
Tenslotte ,ij er op gewezen dat het gewenst is ook
de laagste spanning op te meten waarbij de startrnotor wordt ingeschakeld. Deze moet l2 Volt be-

te bewegen.

dragen.

Aan de hand van de genomen proeven kunnen de
volgende conclusies worden getrokken.

l.

Een laag vriiloop toerental b;j een hoog stroomverbruik wijst op: klemmende, vervuilde of versleten lagers, een verbogen ankeras of loszittende

2.

poolschoenen, kortgesloten ankerwikkelingen of
massdsluiting in de anker- of veldwikkelingen.
N iet draaien van startmotor en geen stroomverbruik wijst op: gebroken of slappe borstelveren
of versleten borstels, onderbroken veld- of ankerwikkeling (inspecteer de collector op sterk ingebrande lamellen tengevolge van de plaatselijk
sterke vonkvorming door de onderbroken anker-

lllìììrr,,,,,

flilì

Afb.

33.

Verwijderen van plunjer.
25
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4.
5.

Verwijder de bevestigingsmoeren (resp. bouten)
en veerringen van het lagerschild aandrijfziid".
Trek het a nker compleet met lagerschild uit het
Neem een plunjer aan de collectorziide uit door

middel van een speciale piipsleutel (afb. 3 3 en
34).

Verwijder de twee bouten waarmede de schakelaar aan het lagerdeksel collectorzijde beves-

tigd
ó.

huis.

6.

E

aats i n structies

is.

Neem de schakelaar af.

Verwijderen van veldwikkelin,gen.
Opmerking: Alvorens de veldwikkelingen te verwijder en moeten deze worden gecontroleerd op massasluiting. lZie hiervoor
onderzoek veldwikkelingen blz. 291.

Afb. 34.
Verwijderen plunier.

7

.

Vooropgesteld

dat het ondef

,,

Controle

"

ver-

Afb.

melde onderzoek van het slipkoppel heeft plaatsgehad moet de koppeling n iet worden afgenomen. In het tegengestelde geval zii verwezen
naar de punten 4 en 5 van het hoofdstuk ,,Controle slipkopp"l' '.

l.

Bij gebreken aan het electrische gecieelte van de
magneetschakelaar moet deze als geheel worden afgenomen en vervangen. Alleen in dit geval mag de
schaketaar worden verwijderd. Ga hiervoor als volgt

te

i.

werk.

Maak de beide aansluitingen van de veldwikke-

2.

2.
3.
4.

26

ere n.

Maak de twee aansluitdraden van de hulpwikkeling op de contactbrug los door het verwijderen
van de bevestigingsbout, veerring en sluitring.
Verwijder de twee bouten, veerringen en sluitringen welke de hoofdaansluitklem op de schakelaar bevestigen.
Los de soldeerverbindingen welke de aansluitdraden van de spoel van het relais aan resp. de
massaklem en de kleine klem bevestigen.

3

5).

Druk de poolschoenschroevedraaier in gleuf van
poo lsc h oe

n

sc h

roef

.

3. Geef met een rubber

hamer een

of twee

tikken

op de poolschoenschroevedraaier.
Draai de poolschoenschroef los.
Verwijder de poolschoenerì.

4.
5.
ó. Verwijder

de veldwikkelingen, zorgdragende deze

tegelijkertijd uit

lingen aan de schakelaar los door de bevestigingsbouten, veerrringen en sluitringen te verwijd

Plaats het startmotorhuis in de opsPanklem (zie

afb.

q

Verwijderen van de magneetsqhakelaar.

35.

Verwijderen poolschoenschroef.

te

nemen

daa

r

zíj met elkaar

verbonden ziin.

Verwijderen

a.

lag,ers.

Stalen lagerbus van lagerschild collectorziide.

Opmerking: Alleen indien de nok welke zich in de
lagerbus bevindt versleten of gebroken
is moet de lagerbus worden verwiiderd.

l. Verwijder de aanslagring.
2. Verwijder de drie verzonken bevestigingsschroeven van de lagerbus.

3. Pers of trek de lagerbus

uit.

Xlln

Elektrische installatie

b.

Zelfsmerende lagerbus

in anker (collectorzijde).

Opmerking: De lagerbus mag alleen worden verwij-

derd als zíj moet worden vervangen.

l.

Verwiider de drie bevestigingsschroeven van de
pa

2.
3.

llichtpla a t.

Neem de pallichtplaat af.
Verwijder de lagerbus (door uittrekken, of even-

tueel uitdraaien).

c.

Bronzen lagerbus in lagerschild aandrijfzijde.

Deze lagerbus mag n iet worden gedemonteerd en
het lagerschild mag niet van het rondsel worden gescheiden . Zie in dit verband ,,Onderzoek en herstellingen " bronzen lagerbus, luger schild aandrijfzijde
blz. 30.
Reinigen.

De startmotor of de onderdelen hiervan mogen niet
worden gereinigd in een ontvettingstank of door

middel van enig vetoplossend middel.
Reinig het lagerschild aandrijfzijde met rondsel, de
veldspoelen, het anker, de lagerbus en de magnetische schakelaar slechts met een schone doek en
blaas deze delen met perslucht droog. De collector,
de borstels en de borstelhouders mogen worden gereinigd met een schone doek, welke een weinig met

benzine bevochtig

is, en vervolgens goed

n ische defecten, zoa ls een gesleten of gebogen ds,
een gesleten collector of beschadigde lamellen.
Controleer of alle windingen zich goed op hun plaats

bevinden. Zorg bii eventueel opnieuw solderen van
de aansluitingen dat geen kortsluiting kan ontstaan
tussen de lamellen van de collector.
Wanneer de collector ruw, ingebrand of onrond is
of wanneer het mica uitsteekt boven het oppervlak
van het koper moet de collector op een draaibank
of op een speciaal apparaat, hetgeen voor dit doel
in de handel verkrijgbaar is, worden afgedraaid. Het
koper van de lamellen slijt vlugger af dan het mica

waardoor de mogeliikheid bestaat dat na verlooP
vón tiid de borstels op het mica gaan rusten waar-

door vonkvorming optreedt.

Om te controleren of de collector onrond is moet
òan de collector-zijde een geslepen stijf passende
pen in het lagergat worden gestoken. Daarna wordt
het anker met de beide lagereinden in twee gelijke,
n iet beschad igde V-blokken gelegd en een klokmeter
op de collector geplaatst (afb. 3ó).

ge-

droogd. Gebruik geen poetskatoen. De borstels mogen in geen geval in benzine (noch in enig ander
vetoplossend middel) worden gedrenkt,
AIle overige delen van de startmotor in een schoonmaakoplossing wassen en met perslucht droogblazen. Reinig de tanden van het rondsel (en de tandkrans van het vliegwiel) met een in dieselolie 9edompelde borstel.

Afb.

3ó.

Onderzoek en herstellingen.

Controle collector.

neetschakelaar.
"g
Bii gebreken aan het electrisch gedeelte van de magneetschakelaar moet deze in ziin geheel worden

Draai het anker langzaam rond en lees de aanwijzing van de klokmeter af. Wanneer de afwijking

M

of de contactvlakken vdn de
contacten van de schakevaste
de
contactbrug en
laar zijn ingebra nd. Indien zii n iet te sterk zijn ingebrand kan het euvel eventueel door opzuiveren
worden verholpen; in het tegenovergestelde geval
vernieuwd. Onderzoek

moeten de delen worden vernieuwd.
Controleer of het anker zich gemakkelijk in het huis
beweegt.

Anker
Onde rzoek de plunjer van het anker op slijtaqe en/of
beschadigingen en controleer of de oP de plunier
gemonteerde veer zich in goede staat bevindt' Zie
tabel blz. 20 voor trekkracht veer.
Het anker moet geînspecteerd worden op mecha-

meer dan 0,03 mm bedraagt moet de collector wor-

Cen afgedraaid. Ook de slingering van het anker

zelf

mò

g n iet g roter zijn.

Voor de toelaatbare mìnimum diameter van de collectoren der verschillende startmotortyPen, zie de
tabel op blz. 20. ls de collector te ver ingesleten
of tengevolge van meermalen afdraaien te dun geworden, of zijn de lamellen beschadigd, dan moet
het anker worden vervangen.
Fiet mica tussen de lamellen moet worden we99ezaagd tot een diepte van 0,8- | ,2 mm. Gebruik
hiervoor een zaagje welke 0,05 mm dikker is dan de
breedte van het weg te nemen mica.
Dit moet met grote zorg geschieden, zodat het mica
over de gehele breedte va n de sleuf verwijderd

27
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is mogelijk dat zich in de groeven van de collector
koolstof heeft verza meld; deze storing ka n door
schoonwassen of uìtzagen worden verholpen. Blrift
na deze correctie de kortsluiting bestaan, dan moet
het anker worden vervangen.
Massastorìngen worden opgespoord met behulp van
een proeflamp. De spònnìng van de stroombron van
de proeflamp mag niet hoger zijn dan de ciubbele
bedriifsspanning van het te onderzoeken anket (g"h,ruik geen neonlamp).

50c075
Afb.

37.

Ondersnijden Yan mica.
BiJ het zagen moet er voor worden
gezorgd de sleuven nìet onnodig te verbreden. Verwijder eventuele bramen met een schraapstaal. Zorg
er echter voor geen schuine kanten aan de lamellen
te maken. Gebruìk in geen geval schuurpapier of
schuurlinnen. Reinig tenslotte de collector-lamellen
van alle vuil door ze schoon te blazen met Perslucht.
l--let anker moet verder worden gecontroleerd op
kortsluiting en op massasluiting. Onderzoek op kort-

wordt (afb. 37).

sluiting geschiedt

rret behulp van de

ankertester

(afb.3B).

controte

""il:' i.1

testpennen.

Plaats een van de testpennen op het anker en de
andere beurtelings op de lamellen van de coilector
(afb.39). lndien door het oplichten van de lamp
een massasluiting wordt vastgesteld, moet het anker
worden vervangen.

controle

""#: t'"1 ankertester.

Lug het anker op de ankertester en draai het langzaam rond terwijl een stukje plaatstaal of en oud
metaalzaagje op het anker wordt gehouden. Op
plaatsen waar kortsluiting bestaat zal dit plaatje of
zaagje magnetisch worden en gaan trillen.
V/anneer op deze wijze kortsluiting wordt geconstateerd, moet de collector worden gecontroleerd. Het
28

Afb.

40.

Controle anker met ankertester en ampèremeter.

Elektrische installatie
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Cnderbrekingen in de ankerwikkelingen kunnen worden geconstateerd door va n la mel tot la mel door

te meten. Dit kan geschieden door middel van de

in

de ankertester ingebouwde ampèremeter met regelweerstand. Plaats het anker op de ankertester met
de collector-meetvork op twee naast elkaar gelegen
lamellen (afb.40) en stel de ampèremeter met de
regelweerstand op een bepaalde waarde in.
Daarna worden alle spoelen docrgemeten door het
anker rond te draaìen. Zorg er voor dat de meetvork dezelfde stand blijft innemen t.o.v. de ankertester om geen verschil in aanwi jzing te krijgen. De

spanning, maximaal tweemaal de bedrijfsspanning
van de te onderzoeken startmotor.
Wanneer deze proeven een bevredigend resultoat
geven verdient het aanbeveling nog te controleren
of de windingen va n de veldwikkeling geen oncierlinge sluitingen hebben.

beste methode is om de meetvork door een sta ndaard of iets dergelijks te ondersteunen. De stroomsterkte moet voor alle spoelen nagenoeg gelijk ziin.
Een kleinere stroomsterkte of geen aa nwijzing wijst
op slechte contacten, bilv. de soldeerplaatsen op de
collector. lnspecteer de soldeerplaatsen. lndien de
collector nagesoldeerd moet worden mag dit alleen
geschieden met soldeertin waarvan het smeltpunt
boven 400o ligt. In geen geval zuurhoudend soldeermiddel g"bruiken. Zorg ervoor dat de isolatie tussen
cle lamellen niet door soldeer wordt overbrugd.

Herhaal de proef. lndien er geen verbetering
nroet het anker worden vervangen.

is

Veldwikkelingen.

Controleer de veldwikkelingen op massasluiting met
behulp van de proeflamp.Plaats een testpen van
cie lamp op een der uìtlopers van de vefdwikkeling
en de andere op het starterhuis (afb. 4ll.Wanneer

controte

"",rîllL1Î, op sruitins

Flang de veldwikkelingen na deze uit het huis
verwijderd te hebben in het staafijzer zoals afb.
42 dit aangeeft en lug het staafiizer op de ankertester. Let erì op dat de uitlopers vèn de veldwikkelingen niet kortgesloten zijn, daar dan de veldwikkeiing warm wordt en de proef geen resultaar
heeft. De duur van de proef bedraagt 5 minuten.
lndien de veldwikkeling gedurende deze tiid koud
blrjft bevindt zij zich in goede conditiei veldwìkkelingen welke onderlìnge sluiting hebben worden
reeds na korte tijd warm.

controte

""ta*ittti;"1''."

massasluitins.

de

veldwikkelingen massasluiting vertonen moeten
zij gezamenlijk worden verwijderd en vervangen (zie
verwijderen veldwikkelingen blz. 26).
Controleer vervolgens de veldwikkelingen oP onderL,reking door de testpennen oP de beide uitioPers
van de wikkelingen te plaatsen. Indien de lamp nìet
oplicht zíjn de wikkelingen onderbroken. Gebruik

voor beide proeven een stroombron met een lage

I
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43.

Controle borstelveerspanning.

n
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Borstels en borstelveerties.

Zelfsmerende lagerbus in anker.

Vooropgezet dat de op blz. 23 aangegeven controle
van de koolborstels vóór het uit elkaór nemen van
de startmotor heeft plaats gehad, moet worden nagegaan of de borstelveren de in de tabel oP blz. 20
aangegeven spanning hebben (zie afb. 43). Haak de
unster onder het veergedeelte dat op de borstel rust
en trek in de lengterichting van de borstel. Lees de
aanwi jzing af wanneer het einde van de arm gelijk
is met de bovenzijde van de borstelhouder. (Voor de
vereiste veerspanning, zie de tabel op blz. 20lr.
Controleer of de borstelhouders verbogen of beschadigd ziin. De borstels moeten zich evenwijdig
aan de hartlijn van het anker en loodrecht op de
collector bevinden. Zonodig de borstelhouders vervangen. Controleer de geisoleerde (+) borstelhouders op massasluiting (afb. 44) met behulp van de

Controleer de lagerbus op sliitage. Zonodig verva n9en.

De zelfsmerende lagerbus mag aan de binnenzijde
niet bewerkt worden; hierdoor kunnen de porién
verstopt geraken waardoor de zelfsmerende werking

wordt

beTnvloed.

Lugerbus (brons) van lagerdeksel aandrijfzijde.

Indien de lagerbus tekenen va n slijtage vertoont
moet de gehele samenstelling (rondsel met lagerdeksel en lagerbus) worden vervangen.

De lagerbus heeft een door een plrg afgesloten
oliereservoir in het lagerdeksel. Dit moet bij iedere
revisie van de startmotor (bii normaal gebruik minstens iedere drie iaar) opnieuw worden gevuld met
motorolie SAE 20.
Rondsel.

Controleer de staat van het rondsel. Verwijder eventueel aanwezige bramen.

Anker terugtrekveer.
Controleer of de spanning van de anker terugtrekveer voldoet aan de in de tabel aangegeven waarde.
Vervang alle beschadigde of versleten onderdelen.
In elkaar zetten.

AÍb. 44.
Controle geisoleerde borstelhouders op massasluiting.

proeflamp. lndien de lamp brandt bestaat er

mas-

sacontact.

Controleer tevens de isolatie van de doorverbindingsstrips van beide gelsoleerde borstels. Onderzoek
of de verbindingsdraden van de borstels beschadigd

of

gebroken zijn. In

d

it

geva

I

moeten de borstels

worden verva ngen.
Lag,ers.

De lagers van de deksels aandrijfzijde en collectorzifde mogen geen speling hebben daar in dit geval
bii het inschakelen van de startstroom het anker
tegen de poolschoen aangetrokken wordt waardoor
een remmende werking optreedt.
Lagerbus van lagerdeksel col'lectorzijde.
Controleer of de nok van de bus gebroken of versleten is. In dit geval moet de lagerbus worden ver-

nieuwd. Controleer eveneens
slijtage.

30

de

aanslagring oP

Voor het samenstellen van de startmotor kan de omgekeerde volgorde van het uit elkaar nemen worden
aangehouden. Let hierbii op de volgende punten.
Zelfsmerende lagerbus in anker.
Indien een nieuwe bus wordt gemonteerd moet deze

v66r de montage gedurende twee uur in warme
motorolie van goede kwaliteit (SAE l0) worden
gelegd.
Lagerbus van lagerschild collectonziide.

Bii het inpersen van een eventuele nieuwe bus moet
er op worden gelet dat de gaten van de bevestigingsschroeven zich tegenover de tapgaten van het
lagerdeksel bevinden. Na het aanbrengen van de
bevestigingsschroeven moeten deze met een center
worden geborgd.
Lagerbus van lagerschild aandrijfzijde.

Vul het oliereservoir in het lagerschild met motorolie SAE 20. Geef het smeerviltie voldoende tiid
om de olie op te nemen
Veldwikkelingen.
Plak ìndien nodi9, nieuwe isolatiestroken in het huis.

Elektrische installatie
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Mug neetschakelaar.

Indien een nieuwe magneetschakelaar gemonteerd
wordt, zie de betreffende instructies in het hoofdstuk ,, Magneetschakelaars" blz.

37

2.

.

Euii op gewezen dat soldeerverbindingen bii de
te worden uitge-

montage met grote zorg dienen

Aanbrengen.

voerd.

l.

Anker.

2.

nig in met kogellagervet.
Bij het in elkaar zetten moeten alle bouten van aansluitingen goed worden aangedraaid.

4.

Beproeving na het in elkaar zetten.

.

Vet het rondsel in en breng de startmotor op

zíjn plaats.
Bevestig de sta rtmotor met de f lensbouten (eventueel met de trekbanden).
3. Controleer de rondselafsta nd en stel deze a{
met behulp van een voelermaat (voor de juiste

Plaats een nieuwe viltring tussen pallichtplaat en collector. Vet de lagerta ppen va n de a nkeras een wei-

|

p van de

koppeling (zie hoofdstuk Controle
mechanische eigenschappen blz. 23) en de axiale
speling van het anker^ (zie tabel blz.20l.
Test de starter op de testbank (zie hoofdstuk
Controle electrische eigenschappen (blz. 25).
tra

5.

Controleer het koppel, het slipkoppel, de voor-

maat zie tabel op blz.
Sluit de kabels aan.

20).

Monteer als laatste altiid de accupoolklem of
schakel de hoofdschakelaar in.

STARTMOTOR MET VERSCHUIFBAAR RONDSEL

50c01 5ó

Afb.

45.

Doorsnede startmotor (verschuifbaar rondsel).
1

.

Aa nslu

2. Huis

itklem

3. Borstelveer
4.

Stof ka

p

5. Collector

I 0. Anker
11. Ankeras
12. Sch roef moer
1

3. Vrijloop

14, Rondsel

6. Koolborstel

15. Meenemer

7

1ó. Geleidering

9. Poolschoen

18. Mugneetschakelaar

. Borstelhouder
8, Veldwikkeling
Samenstelling en werking.

De startmotor met verschui{baar rondsel (afb.45)
is in principe een vierpoligu,serie geschakelde ge-

17. Inschakelhe{boom

grijping brengt. Het rondsel is voorzien van

een

vrijloopkoppelin g.
De ankeras is op drie plaatsen gelagerd in zelfsmerende glijlagers. De einden van de ankeras zijn ge-

saborstels en voorzien van een inschakelmechanisme
welke een op de ankeras verschuifbaar gemonteerd

lagerd in het lagerschild collectorzijde en in het
aandrijfhuis terwijl het derde lager is gemonteerd
in het tussenlagerschild dat een afscheiding vormt

rondsel met de tandkrans van het vliegwiel in aan-

tussen aandriifhuis en (start)motorruimte.

iijkstroommotor met twee geîsoleerde en twee mas-

31
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Werkpl

Cp de startmotor is een electro-magnetische schakelaar gernonteerd welke de verbinding tussen de
startmotor en de accu tot stand brengt en aldus
deze laatste in werking stelt. De electro-magnetische
schakelaar wordt door de op het instrumentenbord
gemonteerde startdrukknop bediend.

a

ats

in

stru ct i es

verplaatsen; het is dan via de vrijloopkoppeling en
de meenemer verbonden met de ankeras zodat de
starter het vliegwiel van de verbrandingsmotor kan
ronddraaien.
Wa n neer aa n het begìn va n de sta rt het rondsel bii
het naar voren schuiven tegen een tand van de tandkrans stoot, drukt de schakelhefboom de spiraalveer
aan de zijde van het rondsel samen tot de contacten

van de magneetschakelaar zich sluiten. Het rondsel
wordt aan de voorzìjde van de tandkrans weggedraaid en schakelt onder druk van de spiraalveer en
vooral door de uit de schroefwerking voortkomende
druk in de eerstvolgende tandopening.De magneetschakelaar heeft een intrekwikkeling en een fixeerwìkkeling. Bil het aanzetten werken beìde wikkelìngen; na het inschakelen van de startmotor wordt de
intrekwikkeling kortgesloten en werkt alleen nog de
'tixeerwikkeling.
U

01 51

Afb.

46.

Schema startmotor.
i

.

lnscha kelhef

boom

2. ntrekwikkeling
I

3. Fixeerwikkeling

7

.

Anker

B. Poolschoen

I.

Schroefas

4, f"lugneetschakelaar 10, Aanslagring
5. Veldwikkeling
11. Geleidering

6. Collector

lnschakeling

(af

b.

12. Vrijloop

45).

Door het indrukken van de startdrukknop wordt de
stroomkring van de magneetschakelaar gesloten en
de magneetkern aangetrokken. H ierdoor verplaatst
zich de schakelhefboom tegen de druk van een veer
in zonder dat de veldwikkeling en de a'nkerwikkeling
ingeschakeld zijn. De schakelhefboom schuift via de
geleidering en de spiraalveer de meenemer en het
roncjsel tegen de tandkrans van het vliegwiel waarbij zich deze delen tengevolge van de steile schroefdraad op de ankeras draaien. Wanneer het rondsel
daarbij tegenover de ruimte tussen twee tanden van
de startkrans komt schakelt het onmiddellijk in. Kort
voor het einde va n de inschakelslag worden de
contacten van de magneetschakelaar gesloten en de
startstroom vloeit achtereenvolgens door de vier
veldwikkelingen en via de twee geîsoleerde borstels,
ankerwikkeling en de twee massaborstels naar massa;
het anker b"gint te draaien.

Het rondel schuift dan door de werking van de
schroefgleuven nog verder in de tandkrans tot aan
de adnslag op de ankeras. Wanneer het rondsel
de aanslag bereikt heeft kan het zich niet verder
32

itschakeling.

V/anneer de verbrandingsmotor aanslaat loopt deze
sneller dan de startmotor, tengevolge van de werking van de vrijloopkoppeling loopt dan het rondsel vrij. De vrijloopkoppeling verenigt namelijk het
rondsel zodanig met de meenemer dat zolang de
ankeras aandrijft het rondsel wordt meegenomen
doch dit laatste vrij draait zodra het een grotere
snelheid krijgt dan de ankeras.
De snelheidsveranderingen hebben dus geen invloed
op het starteranker. De meenemer wordt onlast en
teruggeduwd door de gespannen spiraalveer tussen
anker en geleidering. Het rondsel bliift echter nog
gedeeltelilk in aangriiping zolang de schakelhefboom
door de magneetschakelaar wordt vastgehouden.
Eerst nadat de startdrukknop wordt losgelaten, waardoor de schakelhefboom wordt vrijgegeven, worden
de meenemer en het rondsel door de op de schakel-

hefboom werkende veer in de magneetschakelaar
teruggebracht in de ruststa nd.
Storingsta bel.

Bii he! inschakelen draait de ankeras in het geheel
niet of te langzaam.

l.
2.
3.

Ac.cu ontladen.
Accu defect.
Accuklemmen los

of geoxydeerd. Slechte

massa-

verbin d in g.

4.
5.

Leidingen beschadigd, leidingaansluitingen los.
of borstels hebben massaslui-

Aansluitklemmen
tin g.

6.

Koolborstels liggen niet goed aan tegen de collector, klemmen in hun houders, zijn te kort, gebroken, vet of vervuild.

Elektrische installatie
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7 " Startdrukknop beschadigd.
B. Mugneetschakelaar beschadigd.

chanisch gedeelte", koolborstels blz. 23) verdient
het in het a lgemeen de voorkeu r zich voor ver-

Anker draait maar het rondsel grijpt niet in.

l.
2.

Rondsel vervuild.
Rondsel of vliegwieltandkrans beschadigd
(braamvorming).

dere controle en eventuele reparatie tot de fabriek of tot een Bosch service dienst te wenden.
Men moet in geen geval tot werkzaamheden aan
de startmotor overgaan indien men niet over het
hiervoor benodigde vakpersoneel en speciale ap-

Bii het inschakelen draait het anker tot het rondsel
ingegrepen heeft, blijft dan echter stilstaan.
| . Accu n iet voldoende geladen.
2. Druk vd n de koolborstels onvoldoende. Borstels
te kort.
3. Mugneetschakelaar niet in orde.
4. Leidingen beschadigd, leidingaansluitingen los.

paratuur beschikt. De hierna volgende instructies
ziin uitsluitend bedoeld voor die bedrijven welke
wat personeel en uitrusting betreft in staat zijn
deze werkzaamheden zelf uit te voeren.
Controle.

de startmotor wat
zijn mechanische staat en zijn electri-

Opmerking: Controleer steeds

Starter loopt door nadat de startdrukknop losgelaten is.

l.

Mugneetschakelaar blijft hangen
knop schakelt niet uit.

Opmerking: In

dit

geva

of

ppen betreft vó6rdat
het
tot
eventueel uit elkaar nemen
wordt overgegaan.
sche eigenscha

startdruk-

I moet de leiding aan de

accu of aan de starter onmiddellijk worden losgemaakt (eventueel hoofdschakelaar afzetten indien deze is gemon-

a. Controle mechanische gedeelte.
Koolbonstels.

Zie de desbetreffende instructies startmotor

met

veischuifbaar anker blz. 23.
Collector.

teerd).

Na het aanbrengen van de mo,tor lost het

nondsef

Zie de desbetreffende instructies startmotor

zich niet.

l. Rondsel of vliegwieltandkrans sterk beschadigd.
2. Veer in magneetschakelaar lam of gebroken.

Vr;ijloopkoppeling.

Verwijderen.

Overtuig U, al.rorens tot het afnemen van de startnrotor over te gaan dat de oorzaak van een even-

met

baar anker blz. 23.

verschuif

Ter bepaling van het ontkoppelingsdraaimoment
van de vrijloopkoppeling moet de volgende proef
worden genomen. Plaats de speciale draaimomentmeter (afb. 47) in de tanden van het rondsel en wel
in de draairichting (rechttg1) van de ankeras.

tuele storing in de startmotor zelf gezocht moet
worden.

l.

Controleer de accu. Vervang deze zonodig door
een in goede staat verkerende en geheel g"laden
a

ccu.

2.

Controleer de aansluitklemmen en de massaverbinding vdn de accu en de verdere aansluitklem-

3.

Controleer de werking van de startdrukknop.
Voor het afnemen van de startmotor, ga als volgt

men en kabels.

te werk:

4. Maak een van de òccuklemmen los of zet de
hoofdschakelaar af (indien gemonteerd) en verwijder de sleutel teneinde kortsluiting te voorkome n.

5.
ó.
7.

Maak de kabels van de startmotor los.
Verwijder de flensbouten van de startmotor.

Neem de startmotor af.
Indien bij het onder de punten

de onderzoek bliikt

I t/m 3 genoem-

dat de storing in de start-

motor zelf is gelegen en indien de {out niet in
de borstels schuilt, (zie hiervoor ,,Controle me-

Afb.

@
47.

Controle van het koppel.
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Klop dan met een houten of gummi hamer op het
huis van de startmotor.
Bij instellen van het gewicht volgens de schaalverdeling op de laagst voorgeschreven \Yaarde, mag
het rondsel juist gaan draaien. Bij instellen van de
hoogste waarde moet het rondsel gaan draaien. De
waarden zijn resp. 0J-1 ,2 kgcm. De proef moet

met ingeschakelde magneetschakelaar
b. Controle electrisch gedeelte.

geschieden.

Zie de desbetreffende instructies van de startmotor
met verschuifbaar anker blz.25.
Afb.

Uit elkaar ne'men.

48.

Verwijderen van anker.

Verwiideren van anker, magneetschakelaar en

het anker naar rechts en

ro,ndsel.

Beweeg daarna

l.

schakelhefboom naar links waarna deze met enig
zoeken, na ca. 90o gedraaid te zijn tegelijk met
het anker (met rondsel) kan worden uitgenomen.

Plaats de startmotor met de bevestigingsflens in
een bankschroef met de magneetschakelaar naar
boven.

bevestigingsbouten en borgplaat
van de kup collectorzijde en neem de kup af.
Maak de twee aansluitingen van de veldwikkelingen aan de borstelhouders los.
Licht de borstelveer met een haakje omhoog en
trek de borstelveer ongeveer half uit de houder;
laat vervolgens de veer voorzichtig los zodat de
borstel geklemd zit in de houder. Doe hetzelfde
met de overige borstels. Indien de borstels moeten worden verwijderd, 9d als volgt te werk:
a) Maak de borsteldraden los van de borstel-

2. Verwijder de

3.

4.

houders.

b)

[* 3: i::*i"n'#""f,]:i :":ii: ;:

er op de borstelveren niet meer
dan nodig op te lichten en deze niet
zijwaarts te bewegen.

5.

Verwijder de lange bouten en veerringen van

ó.

Neem het lagerdeksel of. Let hierbii op, de
vulringen niet te verliezen.
Verwijder de moer, veerring en sluitring van de
èansluitklem van de startschakelaar en los de
aansluiting van de veldwikkeling aan startrelais.
Neem het huis af.

het lagerschild.

8.
9. Verwijder de bevestigingsschroeven

welke het

kniestuk aan de starter bevestigen.
10. Neem de startschakelaar af.
I l. Verwijder de bout waaroP de schakelhefboom
draait alsmede de veerring en de moer.
het anker en tegelijkertiid de schaVerwijder
12.
kelhefboom. Ga hiervoor als volgt te werk.
Trek het anker een weinig terug en daarna
schuin naar onderen. Werk de schakelgaffel zo'
danig naar het anker toe dat deze een zo schuin

mogelijke stand inneemt
34

(af

b.

48).

3.

Alvorens het complete rondsel te verwijderen
moet worden gecontroleerd of de lagerbus van
het pignon speling heeft oP de ankeras. lndien
dit het geval is moet het gehele rondsel worden
verva n9en.

14. Verwijder hierna splitpen, borgring en moer en
neem het rondsel van de ankeras af.
15. Alvorens het tussenlagerschild te verwijderen
moet worden gecontroleerd of de lagerbus van
het tussenlagerschild speling heeft op de anker-

ja, zie verwijderen lagers blz. 35.
ló. Verwijder achtereenvolgens het tussenlageras. Zo

schild, de veer, de veerhouders en de drukring.

en

Opmenking: Let

7.

|

de

Verwijderen veldwikkelingen.
Opmerking: Alvorens de veldwikkelingen te verwijderen moeten deze worden gecontroleerd op massasluiting. Zie hiervoor
,,Onderzoek veldwikkelingen" blz. 29.

l.

Los de soldeerverbindingen van de aansluiting

2.

van de veJdwikkelingen.
Plaats het startmotorhuis in de oPspanklem

de

3.

Zet de schroevedraaier in d" gleuf van de poolschoe nsch

4.

van

poolschoenschroevedraaier.

roef.

Geef met een rubber hamer een of twee korte
tikken op de kop va n de poolschoenschroevedraaier.

5. Draai de poolschoenschroef los.
ó. Verwijder de poolschoenen en neem de veldwikkeling tegelijk

uit daar deze met elkaar

ver-

bonden ziin.

Na de veldwikkelingen verwijderd te hebben moet
de isolatie van de verbindingsstrip aan het huis op
massasluiting worden gecontroleerd met behulp van
de proeflamp.

XIIA
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Verwijderen van lagers.

Anker.

Zeffsmerende lagerbussen van fagerschild collectorzijde, tussenlagerschild en aandrijfhuis.

De bussen moeten alleen worden verwijderd indien
zij moeten worden vervangen (tp"ling, beschadigingen, slijtage enz.). Pers of trek de bus met daartoe
geschikt gereedscha p uit (to nodig, draai deze uit)
en verwijder eventuele bramen.

'{-i" cje desbetreffende instructies voor het anker van
ihet vorige startmotortype (blz. 27) behoudens de
hierin gegeven aanwijzingen voor de plunjer (1"
plinea) welke in de startmotor met verschuifbaar
n iet is gemonteerd.
de coflector moet worden afgedraaid moet

rondsel
ufndien

pekening worden gehouden met de toelaatbare min it'rum diameter die is aangegeven in de tabel blz. 20.

Lage,rbus van rondsel.
Borstels en borstelveertjes.

Deze bus kan niet worden gedemonteerd.

7ie de desbetreffende instructies van de

borstels

en bortelveertjes van de startmotor met verschuif-

Reinigen.
De startmotor of de onderdelen hiervan moeten niet

worden gereinigd in een ontvettingstank of door
middel va n enig vetoplossend middel. Speciaal de
zelfsmerende lagerbussen mogen niet met vetoplossende middelen worden behandeld. Reinig het huis,
de veldwikkelingen, het anker en de lagerbussen met
een schone doek en/of perslucht. De collector, de
borsteìs en de borstelhouders moeten worden gereinigd met een schone doek, welke een weinig met
benzine is bevochtigd, €n vervolgens goed gedroogd.
Gebruik geen poetskatoen. De borstels en lagerbussen mogen in geen geval met een schoon maakop-

baar arrker blz. 29.
Aa nzetmecha

n

isme.

Overtuig U dat de schakelveren in orde ziin en controleer de vrijloopkoppeling. Deze moet vrij terug
kunnen droaien en mag niet loszitten. Een doorslaande vet geworden vrijloopkoppeling zal in de
meeste gevallen moeten worden vervangen. Een
goed functionerende vrijloopkoppeling mag in geen

geval in benzine worden gewassen, daar hierdoor
het zich in de koppeling bevindende siliconenvet oplost,

iossing in aanraking komen. Reinig de vliegwieltand-

Controleer:

krans en het rondsel aan de buitenkant met een

-het
wijder eventueel

in

dieselolie gedompelde borstel.
Onderzoek en herstellingen.

beschadigingen of slijtage. Veraanwezige bramen.
de schakelhefboom en de bout op slijtage. Let
op de juiste afstand tussen de gaffeluiteinden

rondsel

op

n de schakelhefboom.
de meenemer op slijtage of beschadigingen.
de juiste stand van schakelvork in plun jer tot

va

neetschakelaar.
"g
Bii gebreken aan de spoel van de magneetschakelaar
moet deze in ziin geheel worden vernieuwd.
Verwijder de kup en controleer de contacten o,p inM

branding. Indien z,j niet te sterk ziin ingebrand kan
het euvel eventueel door opzuiveren worden verholpen na de contacten eerst uit de koP verwijderd te

voorkant plunjer (zie tabel blz.20).
Lagers.

Lrgerbus van rondsel.

bij het uit elkaar nemen speling van deze

hebben.

Indien

Controleer:

lagerbus werd geconstateerd moet het rondsel g"heel worden vervangen.

de aansluitklemmen op massasluiting met behulp
van de proeflamP.

de isolatieplaten aan de zijkant in de

schakelkap

op beschadigingen.
de isolatiebus van de kleine klem oP beschadig

ing.

de paspennen van het kniestuk (deze bevinden
zich op het aandrijfhuis van de startmotor) oP
beschad ig ing.

of het schakelanker zich

gemakkelijk

in het

huis

beweegt.

de kup op scheuren en wegteren van het mate-

riaal (vooral de randen).

Zelfsmerende lagerbussen van laEerschild collector-

zijde, tussenlagerschild en aandrijfhuis.
Deze lagerbussen mogen geen speling hebben daar
in dit geval bij het inschakelen van de startstroom
het anker tegen de poolschoenen wordt aangetrokken waardoor een remmende werking optreedt.
Onderzoek of de lagers speling hebben.
De zelfsmerende lagerbussen mogen aan de binnenzijde niet worden bewerkt; hierdoor kunnen de porièn verstopt geraken waardoor de zelfsmerende
werking beinvloed wordt.
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4.

Draadaans|uitingen.

Controleei^ de draden, de draadaansluitingen en de

isolatie op slijtage of beschadigingen.
Vervang alle beschadigde of versleten onderdelen.

M"g neetschakelaar.

ats

in

stru cti es

Breng het uiteinde van de schakelhefboom in de
ruimte van het kniestuk en breng, na deze ca.
90o gedraaid te hebben de gaffelnokken tussen
de geleidingsringen. Schuif het geheel verder
naar binnen met de lagertap in het aandrijfhuislager.

In elkaar z,etten.
Voor het sanìenstellen van de startmotor kan de omgekeerde volgorde van het uit elkaar nemen worden,
aangehouden. Let hierbij op de volgende punten.

a

Torg er bij de montage voor dat:
de uitsparing aan de rand van het tussenlagerschild bij het pasgat in het aandrii{huis zit.
na montage van het tussenlagerschild het einde
van de veer in het gat van het tussenlagerschild
va

Na het kniestuk op het aandrijfhuis gemonteerd te
hebben moeten de bevestigingsschroeven met een

lt.

de nok van het starterhuis in de uitsparing
het aandrijfhuis valt.

van

center worden geborgd.
Indien een nieule magneetschakelaar wordt gemonteerd, zie de betreffende instructies in het hoofdstrrk,,Magneetschakelaar" blz.
Zelfsmerende lagerbussen

37

"

.

Ino'ien n ieuwe bussen worden gemonteerd moeten
deze v66r de montage gedurende twee uur in warme

motorolie van goede kwaliteit (SAE l0) worden gelegd.

Veldwikkelingen.

bij aanbrengen van
eindmcer op ankeras.
Na de mcntage van het anker ("n het startmotorhuis) moet worden gecontroleerd of de verbindingsstrippen van de veldwikkelingen onderling geen conVergeet het borgveertje niet

tact kunnen maken met het

anker.

Lage'rschlld collectorzijde.

Bii eanbrengen lagerschild collectorzijde, €r op letten dat de nokken in het schild met de uitsparing
in het huis samenvallen.

Plak indien nodig, nieuwe isolatiestroken in het huis.

Beproeving na het in elkaar zetten.

Aandrijfhuis en anker.
Vet de steile schroefdraad van de ankeras, de eindr"ingen iegen de collector en de draaipunten van de
schakelhe{boom in met een weinig kogellagervet.
De binnenvlakken van de geleideringen van de schakelhefboom moeten goed worden ingevet.
Voor het aanbrengen van het anker en de schakelhefboom, ga als volgt te werk.

l.

l.

Controleer het ontkoppelingsdraaimoment

2.

Span het aandrijfhuis aan de bevestigingsflens in
een bankschroef met het kniestuk naar boven.

pen'' blz. 33) en de axiale speling van het anker
(zie tabel blz. 20).
Test de starter op de startertestbank (zie hoofdstuk ,,Controle electrische eigenschappen " blz.
?-"1.

rondselaandriiving in de
rechterhand en de inschakelhefboom in de linker-

2. Neem het anker met
ha

3.

3ó

nd.

Breng de rondselaandrijving en de schakelhefboom tegelijk in het aandrijfhuis, met het anker
schuin naar beneden en de gaffel van de schakelhefboom tegen het tussenlagerschild bij de
òs, de hefboom ca. 90" t.o.v. ziin normale stand
gedraaid (afb. 48, blz. 34).

van

cie vrijloopkop,peling en het aangrijpmoment (zie
hoo f dstuk ,, Controle mecha nische eigenschap-

Aanbrengen.

l.

Vet het rondsel in en breng de starter op

ziin

piaats.

2. Sevestig de startmotor met de flensbouten.
3. Sluit de kabels aan.
4. Monteer als laatste altiid de accupoolklem

of

schakel (indien aanwezig) de hoofdschakelaar in.

Eiektrische installatie
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MAGN EETSCHAKELAARS
Daar

bij gubreken aan de spoel van de

vdn de bij de verschillende type n
gepaste schakelaars.

magneet-

"chakelaars deze als geheel moeten worden afgenornen en vervangen geven wii hieronder de nummers

Startmotoren met verschuifbaar anker

sta

rtmotore n toe-

Bijbehorende mag neetschakelaar

BS 5t2Móó (CAV)
DAF no. t48t45
BNG 424 CR23 | (Bosch) DAF no. 21005
BNG 4lt2 CR23 I (Bosch) DAF no. 2t527e
BPD 424 AR | 7ó (Bosch) DAF no. 305ó7ó

267-3 (12 Volt) DAF no. 1897 t4

I

ì

Startmotoren met verschuifbaar rondsel

AR9 (Bosch) DAF no. 33.l02A l0 ì
l/óRó3
,,
,, ,, 33.102A30-2 t
l,B/12R37 ,,
,, ,, 33.102450-l

Bìi het inbouwen van de magneetschakelaars

SSM

l02llZ en l20l2Z moet worden zorggedragen dat
van te voren de maat A (afb. 49) op de voor het
betreffende

typ" hieronder aangegeven

2 108ó

|

Bijbehorende mag neetschakelaar

EGD 0,6 6

EJD
EJD

SHSMîE43Z DAF no.

\

waarde

SSM

l20l2z

DAF no. 33.350A l0

SSM

t02ltZ

DAF no. 33.350A50-

|

wordt a{gesteld en dat vervolgens de gaffel en de
contramoer gezekerd worden met zegellak. De aangegeven waarden gelden
an

bij

ingetrokken magneet-

ker.

@
Afb.

Af

49.

M"g neetschakelaar

Maat A (afb. 49).

SSM 120127 (bii startmotor EGD 0,ó/óAR9)
SSM l20l2z (bij startmotor EJD l/6Ró3
SSM IO2IIZ

32,2 +
31,4 +

267 -3

50.

Startschakelaar (verschuifbaar anker).

Startschakelaar (verschuifbaar rondsel).

Bij de schakelaars SHSM 68432 en
af sta nden (af b. 50) te controleren

b.

0,

1 mm

I

mm

34,0 .r-- 0,2

mm

0,

is het van belang de navolgende waarden van de contact-

:

sHsM6E43Z

Maat A en
Maat C

B

3,2 -t_ 0,2 mm
f ,0 -+ 0,2 mm

267 -3

4,1
2,1

3,5
l,

mm

I mm

A en B zijn de contactafstanden in de uitgeschakelde
stand, terwijl C de contactafstand in schakeltrap

de juiste apparatuur voor de controle van de magneetschokelaars, geven wii hieronder enige electri-

geeft.
Ten behoeve van die bedrijven die beschikken over

sche controle-wa a rden

I

aan

:
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Schakelaar

Nominale spanning

I

nscha kelspa

ssM t20l2z
ssM tozlt7

l2

SHSM 68432

24

267 -3

l2

n n in

Volt

Volt

4 max.
7,4 ,!

ó

1

Ter nadere toelichting hiervan diene het volgende.
De nominale spanning is de bedrijfssPanning van de

4,5

,,

7,7

r,

g

I

aats i nstr

u

cties

Loslaatspanning

Volt

0,ó-1,8
l,B-2,6

3 max.
2-2,8

van 24 Volt).

sluitklemmen van het relais welke juist voldoende is
om het anker geheel in te trekken.i Bij de schakelaars,

Bij deze laatste proeven wordt de pal niet opgelicht;
de schakelaar mag niet verder intrekken dan tot de
I ste scha keltra p, d.w.z. het onderste contact van de
cbntactbrug mag zich hierbij niet sluiten.
De loslaatspanning is de spanning van de aansluit-

behorende bìj de startmotoren met verschuifbaar
anker moet b,ii de beproeving de ,pal worden oPgelicht zodat het anker geheel kan worden ingetrok-

klemmen van het relais welke juist niet meer voldoende is om het ingetrokken anker vast te houden.
Hiertoe moet men, uitgaande van de nominale of

schakelaar.

De inschakelspanning is de sPanning van de

aan-

ke n.

Bovendien moet bii

dit tyPu de proef viif maal

her-

haald worden met een verh--oogde nominale spanning (ló volt in plaats van 12 Volt, 32 Volt in plaats

van de inschakelspanning de s,panning langzaam verzwakken en de spanning aflezen waarbij het anker
teruggaat in de uitsschakelstand en de contacten
oPen9aan.

BEDRADING EN ZEKERINGEN
tiidelijk het betreffende circuit, waardoor

Kabels.

Het is gewenst regelmatig te inspecteren of de gehele bedrading in goede conditie is. Beschadigde
of gezwollen kabels moeten worden vervangen door
nieuwe, wdarbij men er op moet letten, dat een
nieuwe kabel steeds dezelfde of een grotere kerndìameter moet hebben als de oude. Zorg ook dat
de aansluitverbindingen schoon zijn en niet los zitten.
Zekerip'geh.

de

stroomsterkte zodanig beperkt wordt, dat geen verwarming van de leiding o,p kan treden.

Voor het aantal en de ,,zwaarte" van de zekeringen

bij de

verschillende chassis type's wordt verwezen

naar de hierna volgende electrische schema's.

De stroomafnemers zijn zoda nig gekozen dat een
eventuele storing altild door de bestuurder kan worden waargenomen. Bijvoorbeeld het stoplicht en het
knipperlicht worden door dezelfde zekering bevei-

indìen dit z.g. thermische zekeringen zijn behoeven
ze niet vervangen te worden. Zij verbreken slechts

ligd. In geval van storing van het stoplicht zullen
dus ook de richtingaanwijzers niet werken.

KOPLAMPEN
Koplampen.

De koplampen ziin van een typ", wdarvan de reflector en het glas één geheel vormen. Zii geven
een asymmetrische lichtbundel. Door middel van

2.

3.

een eenvoudige verstelling kunnen deze lampen zowel voor het rechts- als voor het linkshoudend verkeer worden ingesteld.

A. Het afstellen van de koplampen geschiedt

op de

l.

38

Plaats de wagen op een vlakke horizontale vloer,
zodanig dat de koplampen op 5 m afstand recht

l".ht",.

koplamp af.
Zet op de wand een horizontale lijn, welke voor
een befaste wagen 5 cm en voor een onbelaste
v/agen 8,5 cm lager ligt dan het hart van de
kopla mpen.

4.

volgende wijze:

ff: oli'^ J,"'f; Ii.il" l.o ;i','j""il'4"

Verwijder de chroomrand (afb. 5l) door de wijsen ringvinger in de gaten van de chroomrand te
steken en de duim te plaatsen op het koplampglas, waardoor de chroomrand zonder gereedschap kan worden afgetrokken.

Elektrische irrstallatie
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@
Afb.
5.

Afb.

51.

u zijn er twee stelschroefjes

zichtbaar waarmede de dimlichtbundel kan worden afgesteld.
Door verdraaiing va n de bovenste stelschroef (
in afb. 52) moet de dimlichtbundel zodanig worden afgesteld, dat het horizontale gedeelte van
de licht-donker grens op de in punt 3 genoemde
lijn va lt.
N

|

B. Het instellen van de koplampen voor rechts- of
linkshoudend verkeer:

l. Verwijder de chroomrand (zie punt A4).
2. Verwijder het glas met reflector (deze vormen
één geheel) dco r één ha nd tegen het kopla mpglas

de
te

te houden (afb.53) en met de andere hand
linksboven bevindende borglip achterover

drukken.

Afb. 52.

ó.

53.

Afb.

54.

Denk voorts een verticaal vlak vanuit het hart
van de koplamp en evenwijdig aan de lengteas
van het voertuig naar de in punt I g"noemde
wand. Door verdraaiing van de onderste stelschroef (2 in a{b. 52) wordt de knik in de dimlichtbundel zo gesteld, dat deze valt op het sniipunt van het denkbeeldige verticale vlak met de
ho.izonta le lijn.
Herhaal dezelfde handeling met de rechter koP-

De reflector met glas is nu los van het kopfamphuìs en aan de achterzijde van de reflector is nu
de duplo lampfìtting zichtbaar met er onder een
plastic schuifje.
4. Rechtshoudend verkeer: verwijder de fitting met
gloeilamp en beweeg het schuifie (afb.54) naar

afscherming van de linals genoemd in de punten 2 t/t

gloeilamp en beweeg het schuifje (afb.54) naar
rechts; plaats daarna weer de fitting met gloei-

lamp, doch nu met
ker koplamp
5).

-

3.

links; plaats daarna weer de fitting met gloeilamp.
Linl,.shcudend verkeer: verwijder

la

de fitting met

mp.
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HOORN

a

ats i nstr u ctì es

\

De electrische hoorn heeft gedurende zeer lange
tijci geen enkel onderhoud of afstelling nodig. Bovendien is in de meeste gevallen het niet of onvoldoerrde werken van de hoorn niet te wiiten aan de

ratie over te gaa n, de luchtspleet op te meten
vóór
het beproeven weer af te stellen op dezelfen
de waarde, daar het instellen tijdens het beproeven

hoorn zelf.

De hoorn kan niet goed functioneren, wanneer de
ankerwikkeling van deze geen contact maakt, kortgesloten is of sluiting tegen massa maakt.

Indien de hoorn een zwak geluid geeft, is het gewenst de spanning tussen het contact van de claxon
drukknop en de massa (stuurkolom) te controleren
met behulp van een voltmeter. Deze moet niet minder aanwijzen dan 5,25 volt voor een 6-volts en niet
mindei^ dan 10,50 volt voor een l2-volts installatie.
lndien deze aanwijzing minder bedraagt, moet men
de fout niet in de hoorn zoeken, doch ligt deze in
een lege accu of in een groot spanningsverlies in
de stroomkring van de hoorn.
Men dient dan de iadingstoestand van de accu, de
kabels en de verbindingen te controleren; deze laat-

ste kunnen loszitten of gecorrodeerd zijn. Een slecht
contact aan de drukknop kan ocrzaak zijn van onderbroken werken van de hoorn.
De toon hoogte wordt mede be invloed door de afstand tussen anker en kern (luchtspleet).
Het verdient aanbeveling, alvorens tot eventuele

repa

vÒn

de hoorn zeer moeilijk is.

Teneinde de hoorn op dit punt te controleren,
plaatst men een ampéremeter tussen aansluitklem en
stroomdraad. Slaat deze niet uit wanneer de contactpunten in de hoorn gesloten zijn en de drukknop wordt ingedrukt, dan maakt de ankerwikkeling

geen contact

of is doorgebrand. ls de wikkeling

kortgesloten of maakt deze massacontact dan zal de
anrpèr"emeter een zeer hoge stroomsterkte aanwijzen- De hoorn is bij aflevering door de fabriek juist
ingesteld. Door onjuiste afstelling kan overmatig inbra nden va n de contactpu nten worden veroorzaakt.
Indien de condensator defect is zullen de contactpunten cok bij goede afstelling van de hoorn eveneens overri'ratig inbranden. Een defecte condensator,

in cie hoorn is ingebouwd, heeft
de contactpunten tot gevolg

weike
V:ìr'r

inbranden

RUITENWISSER
De wisser behoeft geen enkele vorm van smering
daar !rierin van fabriekswege is voorzien. ledere
50.000 km dient men het achterdeksel van de motor
te verwiideren en de afgesieten kool uit te blazen.
E'ventueel nieuwe borstels monteren. Wanneer de
ruitenwisser intensief qebruikt wordt is het aan te

bevelen elk Jóar nieuwe wisserbladen te monteren
daar de rubber wiskanten scherp moeten zijn om een
schone ruil 1s houden. Zet de ruitenwisser nooit aan
wanneer de voorruit droog is. Dit geeft krassen op
de ru it en een overbelasting va n de motor.

INSTRUMENTEN
Algemeen"

Defecte instrumenten mogen niet in eigen beheer
worden lrensteld. Reparaties mogen uitsluitend geschieden door of namens de {abriek V. D.O. die in

is door lnstrument
te Amsterdam.
Men droqe zorg bii opzending van een meter ter
repara;ie deze steeds compleet in te leveren, dus
Nederland vertegenwoqrdigd

Senzice

nret bevestigingsbeugel;, moeren, schroefjes enz.

Daar sluitingen in de electrische installatìe dikwijls
cntstaan wanneer onder het instrumentenbord moet
worden gewerkt moet men van te voren een van de
accupolen losnemen of de hoofdschakelaar afzetten
iindien gemonteerd). Bij het monteren van de draden
aan de aansluitklemmen der meters dient men er op

Le letten, dat de aansluitbouten niet meedraaien
tijdens het vastzetten van de aansluitmoeren, daar
anders de draadjes of soldeerverbindingen in de

meter los kunnen
Bra ndstof

raken.

meter.

Bij de montage van brandstofmeters moet altild ge40

let worden op de juiste spanning. Wanneer men een
b Volt meter aansluit, verbrandt een vàn beide meterspoelen en wordt de meter onbruikbaar. Wanneer
de klemmen ,,T" en ,,ffidssa" worden doorverbonden
verbrandt de tarrkvlotter-spoel.
Staat, wdnneer het contact ingeschakeld is de meter
altiid op vol, dan wijst dit op een losse verbinding
of een veikeerde aansluiting van de accuklemmen;
staat cje meter altiid op leeg dan is het mogelijk dat
de vlotierdraad met de massa in verbinding staat of

dat cie vlctter blijft hangen.
Bra

ndstofvlotter.

de vlotter zonder tussenschakeling van de
meter direct op de volle spanning aan, dan ver-

Sir.rit mer'ì

brandt cieze. Indien de vlotterarm verbogen is, geeft
de meter niet meer de juiste hoeveelheid brandstof
aan.
Le1: er op, dat de ijknummers van vlotter en meter
gelijk zijn. Zij behoren bij een tank Van bepaalde in-

houd.

