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LAADCIRCUIT

Wanneer de hoofdschakelaar gesloten wordt, staat
de accuspanning op startmotoraansluiting nr.30 en
via draad nr. 14 op dynamoaansluiting B* en
lichtcontactschakelaaraansluiting nr. 30. De accu
kan zich niet ontladen via de dynamo, omdat de
stroom hier door de plus-dioden gesperd wordt.
Wanneer nu de lichtcontactschakelaar wordt ,,aan"
gezet, worden hierdoor de aansluitingen nr.30 en 15
doorverbonden, waardoor de accuspanning nu via
draad nr. 15, dezekeringendraad nr.0l5opdeplus-
zijde van laadcontrolelamp Q$ e komt te staan.
De min-zijde van deze lamp is door draad nr.22 met
regelaaraansluiting Di verbonden. De regelaar-
aansluitingen D* en DF zijn inwendig met elkaar

verbonden. Regelaar en wisselstroomdynamoaan-
sfuiting DF zijn door draad nr. 23 met elkaar
verbonden. Dynamo DF aansluiting is de veld-
wikkeling (rotor) aansluiting, welke aan de andere
zijde met de massa is verbonden.
De stroomkring is dus gesloten en de laadcontrole-
lamp brandt.
Zodra echter de motor draait en de dynamo
functioneert, komen de aansluitingen B* en D* op
spanning. Dit betekent dat de laadcontrolelamp,
welke is geschakeld tussen de dynamoaansluitingen
B* en D*, nu aan beide zijden dezelfde spanning
heeft. Er vloeit dus geen stroom en de laadcontrole-
lamp gaat uit.



DAF :"fi*"'"'tructies
Laadcrrcurt 

5-72-l

@

A

l!o
-1

I
I

I
I

I

I

I
I

I

I

lS
lGl
I

I

I

la

A

l!
cr

\./
i

I

I

I

@

@ l+
J

I

LAADCIRCUIT

-J

i\
L-r

@
G'

t-

ó
É,
a
a\lt\l

I
\
\
\
\z'



LAADCIRCUIT

Wanneer de hoofdschakelaar gesloten wordt, staat
de accuspanning op startmotoraansluiting nr. 30 en
via draad nr. 14t op dynamoaansluiting B.|.
Vanaf Bf staat nu de accuspanning via draad 14 op
de pluszijde van de hoofdschakelaarcontrolelamp
6) u. '
DEminzijde van deze lamp is door draad 22rRD met
dynamo-aansluiting D* verbonden.
De Dl aansluiting van de dynamo is door middel van
draad 22RD verbonden met D* van de regelaar.
De regelaaraansluitingen D* en DF zijn inwendig
met elkaar verbonden. Regelaar en wisselstroom-
dynamoaansluiting DF zijn door draad nr. 23 GN met

elkaar verbonden. Dynamo DF aansluiting is de
veldwikkeling (rotor) aansluiting, welke aan de
andere zijde met de massa is verbonden.
De stroomkring is dus gesloten en de laadcontrole.
lamp brandt.
Zodra echter de motor draait en de dynamo
functioneert, komen de aansluitingen B* en D* op
spanning. Dit betekent dat de laadcontrolelamp,
welke is geschakeld tussen de dynamoaansluitingen
B* en D*, nu aan beide zijden dezelfde spanning
heeft. Er vloeit dus geen stroom en de laadcontrole-
lamp gaat uit.
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Wlsselstroomdynamo

De wisselstroomdynamo heeft tot taak de elek-
trische verbruikers op het voertuig te voorzien van
de benodigde elektriciteit. Tevens behoort de
dynamo de accu's in een goede ladingstoestand te
houden. Hiervoor is gelijkstroom nodig. De wissel-
stroomdynamo echter geett een drie-fasenwissel-
stroom, die evenwel omgezet wordt in een gelijk-
stroom.
Het eindprodukt van een wisselstroom-dynamo is
dus gelijkstroom. De benaming is ontstaan door het
verschil in ontwerp.
De ontwikkeling van de halfgeleiderdiode heeft het
mogelijk gemaakt het gelijkrichten te verwezen-
lijken zonder collector, maar met behulp van dioden.

Dsze constructie maakt het mogelijk om het
werktoerentalgebied aanmerkelijk breder te maken.
Door nu de juiste poelieverhouding te kiezen is het
mogelijk om de dynamo bij stationair draaien van de
motor al een relatief hoog terental te laten maken,
waardoor de dynamo dan reeds een aanzienlijk
vermogen levert.
Fig. 1 toont de grafieken van destroomafgiftevan de
wisselstroom- en gelijkstroomdynamo's ten op-
zichte van het toerental.
Het is duidelijk zichtbaar, dat de wisselstroom-
dynamo reeds bij een aanzienlijk lager toerental
stroom begint te leveren. Hetgeen betekent, dat ook
het bijladen van de accu al bij een lager motor-
toerental begint.
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B = gelijkstroomdynamocurveA = wisselstroomdynamocurve

Flg. 1

PRINCIPE EN WERKING



Flg.2

Prlnclpe, constructle en werklng

Het principe is gebaseerd op het feit dat, wanneer
een elektrische geleider de krachtlijnen van een
magnetisch veld snijdt, een elektrische stroom gaat
lopen door deze geleider.
In principe is het niet belangrijk of nu het
magnetisch veld stilstaat en de geleider beweegt, of
omgekeerd wanneer de geleider stilsiaat en het
magnetisch veld beweegt.
Bij wisselstroomdynamo's draait het magnetisch
veld (rotor) en staat de geleider (stator) stil.
Als de rotor draait, bewegen de polen van het
magnetisch veld zich in de draairichting en een
wisselspanning - wisselende in richting en grootte

- wordt geinduceerd in de stator.
Deze inductie kan worden verhoogd door niet één
geleiderdraad te gebruiken, maar een spoel (zie fig.
2').

Wanneer de rotor ronddraait, geeft de wijzer in fig.3
de grootste uitslag in de stand van de rotor zoals
getekend in deze figuur. De uitslag zal afnemen
naarmate de rotor verdraaid wordt, om vervolgens
geheel tot nul terug te lopen als de rotor horizontaal
staat. Bij nog verdere verdraaiing zal de wijzerwéér
uitslaan, nu echter naar de andere kant. Daarbij zal
de maximale uitslag zijn bereikt als de rotor in de
stand in fig. 4 is gekomen hetgeen een verdraaiing
van de rotor van 1800 is ten opzichte van de stand in
tig.2.
Als men de waarden van de wijzeruitslag tijdens één
omwenteling uitzet in een grafiek, krijgt men een
sinusvorm (fig. 4). De waarde van deze sinuslijn
wordt groter naarmate het magnetisch veld sterker
wordt of de draaisnelheid van de rotor wordt
verhoogd, waardoor er meer krachtlijnen per
tijdseenheid worden gesneden.
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lnplaats van één spoel kan men echter ook drie
spoelen toepassen, u, v en w, welke elk 1200 van
elkaar verwijderd staan (fig. 5). Bij het ronddraaien
van de magneet zal elke spoel afzonderlijk zich
gedragen zoals in fig. 4.
De maximale uitslag van de wijzer van elke spoel
afzonderlijk zal echter op een ander tijdstip liggen
ten opzichte van de andere spoelen. De maximale
positieve uitslag van elke spoel komt steeds 1200 na
de andere. Een en ander is weergegeven in fig. 6.

Het magnetisch veld in wisselstroomdynamo's
wordt gecreeèrd door een elektromagneet.
In de situatie zoals is weergegeven in fig. 7 wordt
gebruik gemaakt van één spoel en een magneet met
zes noord- en zes zuidpolen.
Bij één omwenteling van de magneet zal dewijzer
van de meter zes keer maximaal positief en zes keer
maximaal negatief uitslaan, hetgeen is weergegeven
in de grafiek van fig. 7. Elke 600 is er dus een cyclus
(sinuslijn).
Inplaats van één spoel te gebruiken, kan men echter
ook zes in serie geschakelde spoelen toepassen,
welke zo zijn geplaatst dat ze onderling onder een
hoek van 600 staan. Zie lig. 8.

(v)
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Aantal graden verdraaling van de rotor

1 omwenteling
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Ftg.7

180 2l,O 300 360

Door de spoelen op deze manier te schakelen,
corresponderen ze exact met de polen van de
magneet en worden alle spoelen tegelijk maximaal
positief, nul, maximaal negatief, etc.
Dat wil zeggen: elke spoel afzonderlijk heeft
dezelfde sinuslijn ten opzichte van de andere
spoelen. De spoelen staan echter in serie, zodat de
uitslag van de meter - en daarmee de sinuswaarde

- gelijk zal zijn aan de som van de zes spoelen
tezamen. Het aantal wisselingen van maximaal
positief naar maximaal negatief per omwenteling
blijft echter gelijk en er is iedere 600 een cyclus, zoals
weergegeven in fig. 7.
Wil men echter een drie-fasenstroom creèren zoals
weergegeven in fig. 6, dan moet men drie groepen,
resp. u, v en w, van elk zes spoelen gebruiken. Deze
moeten dan op een dusdanige wijze worden
geschakeld, dat elke groep afzonderlijk 600 nodig
heeft voor één cyclus, zodat het bereiken van de
maximale uitslag ten opzichte van de andere
groepen met gelijke tussenpozen geschiedt.
Dat wil zeggen: na elke 60 : 3:200 rotorverdraaiing
ordt resp. voor de spoelen u, v en w de maximale
waarde bereikt, m.a.w. de spoelen lopen 200 na op
elkaar. Een en ander is weergegeven in fig. 9.

Fig. 8
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Tot dusver is alleen gesproken overdrie groepen van
zes spoelen, welke los van elkaar op een meter zijn
aangesloten. Wil men echter de geprocuceerde
elektriciteit gebruiken, dan moeten de drie groepen
spoelen zó met elkaar worden verbonden, dat een
stroomkring ontstaat en dat de geproduceerde
wisselspanning omgezet wordt in een gelijk-
spanning.
De verbinding tussen de drie statorspoelgr@pen u!
v en w kan op twee manieren geschieden:
a. met een sterverbinding, of
b. met een driehoeksverbinding, zoals in fig. 11

aangegeven is.

Voor de sterverbinding geldt:
V: Vfx V3-l:lf

Voor de driehoeksverbinding geldt:
V__Vf
| : lf x VT-

waarin: V : dynamospanning
Vf : fasespanning
I : dynamostroom
lf : fasestroom.

De meeste Bosch en S.E.V. dynamo's zijn uitgerust
met een sterverbinding.
Het gelijkrichten van de wisselstroom geschiedt met
behulp van dioden.
Een diode is een elektrische ,,terugslagklep" die de
stroom doorlaat in de ene richting, maar de stroom
spert in de andere richting.
Fig. 1'l toont een dergelijke diode, tezamen met zijn
symbool. Hierbij geeft de pijl de doorlaatrichting
aan. Om er voor te zorgen dat zowel het positieve als
het negatieve deel van de geproduceerde wissel-
spanning kan worden gebruikt moet men voor de
spoelgroepen u, v en w en elk twee dioden gebruiken
zoals aangegeven in tig. 12, waardoor het negatieve
gedeelte niet verloren gaat, maar omgezet wordt in
een positieve spanning.
ls bijvoorbeeld de spanning in spoel u positief, dan
loopt de stroom naar knooppunt b van de diodebrug
en via de middelste plusdiode naar de plus van do
meter. Dit geeft en positieve uitslag op de meter. ls
de spanning in spoel u negatief, dan vloeitdestroom
in omgekeerde richting naar het verbindingspunt
van de spoelen u, v en w.

FVf
I

Ly

sterverbinding Flg. 10 driehoeksverbinding

Drie fase verbinding van de drie statorwikkelingen.

oî I'
A = sperrichting

Fig. 11

B : doorlaatrichting

ll

1 = Voltmeter
2 : Min-dioden

10

3 : Plus-dioden
4 = Statorwikkelingen

1

2-tt +
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De spoelen v en w zijn nu positief en de stroom loopt
nu via deze s poelen naar het knooppunt a en c van de
diodebrug, om vervolgens via deze beide plus-
dioden eveneens bij de plus-aansluiting van de
meter te komen; daardoor zal de meter ook nu weer
een positieve uitslag geven. Dat wil zeggen, dat de
negatieve spanning is omgezet in een positieve
spanning. Vanzelfsprekend geldt dit voor alle drie
spoelgroepen u, v en w.
Wanneer dit wordt toegepast in de grafiek van fig. 9,
verplaatst daarmede het negatieve gedeelte zich
naar de bovenkant van de O-lijn. Zie fig. 14.

ln een wisselstroomdynamo zijn drie verschillende
circuits:

a. laadcircuit
b. veldbekrachtiging
c. voorbekrachtiging van het veld.

1. Accu
2. Min-diode
3. Plus-diode
4. Verbruikers
5. Stator wikkelingen

LAADCIRCUIT

De laadstroom voor de accu en deverbruikerswordt
afgetakt van de Bl aansluiting van dewisselstroom-
dynamo.
De spanning in de wikkelingen, uitgaande van
tijdstip A in fig. '13, is als volgt:

spanning wikkeling u = positief
spanningwikkelingv:0
spanning wikkeling w : negatief.

De stroom loopt van positief (wikkeling u) over de
plus-diode van wikkeling u naar de B* van de
wisselstroomdynamo en vandaar over de accu enlof
verbruikers naar de massa.

Flg. 14
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Wisselstroomdynamoaansluiting D- is met de massa
verbonden. Statorwikkeling w is op dit moment
negatief, waardoor de stroom nu over de min-diode
van wikkeling w en over wikkeling w terug is in het
verbindingspunt van de sterschakeling. Hiermede is
de stroomkring gesloten.
Bekijkt men het verloop op tijdstip B (fig. 15) dan is

de spanning in wikkeling
Lr : positief
y = positief
w : negatief.

De stroom loopt van positief (wikkelingen u en v)
'naar de diodebrug en over de plus-dioden van
wikkeling u en v naar de B.| aansluiting van de
wisselstroomdynamo en van hieruit naar de accu en
de verbruikers, om vervolgens via de massa-
aansluiting D- en de min-diode van de nu negatieve
wikkeling w tèrug te vloeien in de sterschakeling.
Hiermede is de stroomkring weer gesloten. Het
stroomverloop op een tijdstip waarbij

wikkeling u = negatief,
wikkeling v = positief en
wikkeling w: negatief is,

is als volgt:
de opgewekte stroom van de positieve wikkeling
loopt via de plus-diode naar aansluiting B en via
accu enlof verbruikers naar de massa, welke op zijn
beurt weer verbonden is met de D- aansluiting. Daar
echter nu de beide wikkelingen u en w negatief zijn,
gaat de stroom via de twee min-dioden en de
wikkelingen u en w terug naar de sterschakeling.
Ook hier is dus weer een gesloten stroomkring
ontstaan.
De voorafgaande theorie geldt algemeen voorzowel
de Bosch als S.E.V. wisselstroomdynamo's.
Het enige verschil tussen de Bosch en S.E.V.
dynamo is de manier waarop het veld bekrachtigd
wordt.
Dit is ook de reden waarom vanaf nu de twee types
apart worden beschreven.

BOSCH DYNAMO

Veldbekrachtl glngsclrcult

In een wisselstroomdynamo wordt, zoals reeds
vermeld, het magnetisch veld opgewekt door een
elektromagneet.
De elektromagneet (rotor) krijgt zijn bekrachtiging
(veldstroom) via een aftakking van de stator-
wikkelingen. Als men met behulp van fig. 16 deze
veldstroom volgt op tijdstip C, zoals in deze figuur
aangegeven, is de wikkeling aldus:

r.t = positief
v =0
w : negatief.

rl,,r-l
tt,

1. Accu
2. Min-diode
3. Plus-diode
4. Verbruikers
5. Statorwikkelingen

Fig. 15

1. Velddioden
2. Min-dioden
3. Plus-dioden
4. Regelaar
5. Statorwikkelingen
6. Rotor-veldwikkelingen

U=POS
V=0
W=NEG

I

B U = POS.
V=P05.
W=NEG.

w(-)

12

Fig. 16
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De stroom loopt, zoals aangegeven door de pijltjes,
van de positieve wikkeling u naar het knooppunt in
de diodebrug en van daar via de aftakking naar de
velddiode, welke met de D+ aansluiting is ver-
bonden.
D* dynamo is verbonden met D* regelaar, welke
op zijn beurt via het inwendige van de regelaar in
verbinding staat met de DF aansluiting van de
regelaar.
De stroom vervolgt zijn weg naar de DF aansluiting
van de dynamo om daarna via de veldwikkeling D-
aansluiting, de min-diode van de op dit moment
negatieve wikkeling w en via deze wikkeling terug in
de sterschakeling te vloeien.
De stroomkring is gesloten, waardoor hetveld wordt
bekrachtigd.

Voorbekrachllglng van het veld

Bosch dynamo's zijn, zoals reeds vermeld, uitgerust
met een elektromagneet (veldwikkeling), welke
wordt bekrachtigd door stroom af te takken van de
statorwikkelingen. Om deze stroom te kunnen
aftakken, zal er echter een spanning moeten worden
geproduceerd die hoog genoeg is om de weerstand
in het veldcircuit te overwinnen.
In dit circuit ondervindt de stroom minstens de
weerstand van twee dioden.
Om stroom te laten vloeien in de doorlaatrichting
van één diode is minimaal een spanning nodig van
0,6 Volt. Voor twee dioden is dus een spanning van 2
x 0,6 Volt = 1,2 Volt nodig.
Deze spanning van 1,2 Volt zou kunnen worden
opgewekt door een permanente magneet. Het
resterende magnetisme in de rotor is echter eerst bij
een hoog toerental voldoende om deze span ni ng op
te wekken. Het is daarom noodzakelijk om de
elektromagneet tjdens de beginfase op een andere
manier te bekrachtigen. Ter verduidelijking hiervan
diene het schema op blz. 3.
Wanneer de hoofdschakelaar en de contactschake-
laar ,,aan" staan, brandt de laadcontrolelamp. De
stroom door deze lamp vindt zijn weg naar de massa
via de regelaar en de veldwikkeling.
De noodzakelijke voorbekrachtiging van het veld
geschiedt hier dus over de laadcontrolelamp. Het
vermogen van deze lamp is dan ook bepalend voor
deze voorbekrachtiging alsmede voor de nauw-
keurigheid van reageren. Het vermogen van de lamp
bij 24 Volt installatie bedraagt 3 watt.
De constructieve verwezenlijking van de roterende,
als veldwikkeling dienstdoende, elektromagneet
met zes noord- en zes zuidpolen is weergegeven in
fig. 18. De rotor bestaat uit een as met daarop twee
poolklauwen, waarvan de zes vingers precies tussen
elkaar vallen.
Tussen deze poolklauwen bevindt zich de veld-
wikkefspoel, welke, zodra deze bekrachtigd wordt,
van de ene poolklauw een noordpool en van de
andere een zuidpool maakt, zodat aan de omtrek zes
noord- en zes zuidpolen ontstaan. De uiteinden van
de veldwikkeling zijn verbonden met de sleepringen
op de rotoras. De sleepringen hebben contact met

1. verdioden Flg' 17

2. Plus-dioden
3. Min-dioden
4. Koolborstels
5. Sleepringen
6. Statorwikkelingen
7. Veldwikkelingen

Fig. 17 toont het basisschemavan een wisselstroom-
dynamocontructie.

Flg. 18

13



Fig. 19

1. Diode
2. KoelPlaat
3. Sleepring
4. Statorwikkelingen
5. Lager

de twee koolborstels, waarvan de een is verbonden
met de DF aansluiting en de andere met de masa
en/of D-. Zie tig. 17, 18 en 19.
Fig. 19 toont een tekening van een opengewerkte
wisselstroomdynamo.
De rotor, aangedreyen door de poelie, draait op twee

14

Lager
Koolborstels
Huis (sleepring lager)
Rotor
Fan

lagers. De veldwikkeling krijgt zijn stroom via de
koolborstels, welke door veren op de sleepringen
worden gedrukt. De sleepringen draaien tezamen
met de rotor.
De dioden zijn gemonteerd in diodenbruggen.

6.
7.
8.
9.

10.
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Flg. 20

Flg. 21

De wisselstroomdynamo dient voor het opwekken
van de laad- en verbruikerstroom, hetwelk moet
geschieden b|J een bepaalde spannlng. Dsze
spanning moet constant blljven onder alle
belasti ngsomstandi gheden en bij elk motortoerental
tussen stationair en volgas. Om dlt te bereiken,
wordt gebruik gemaakt van een spanningsregelaar.
Het afgegeven vermogen van de wisselstroom-
dynamo is afhankelijk van het rotortoerental en de
veldstroom. Dat wil zeggen dat wanneer het
toerental van de dynamo wordt verhoogd of de
veldstroom sterker wordt, het afgegeven vermogen
ook groter wordt. Dezeverhouding tussen bekrach-
tiging, stroom en afgegeven spannlng ls de sleutel
voor de functie van de spannlngsregelaar. Door
verandering van de velstroom, die op zljn beurt het
magnetisch veld van de rotor beTnvloedt, kan de
regelaar de verbruikerstroom en de toerental-
veranderingen zó compenseren dat de afgegeven
spanning gelijk blijft totdat het maximale stroom-
verbruik is bereikt. Zolang de afgegeven spanning
van de wisselstroomdynamo beneden de afgeregel-
de spanning blijÍt (d.i. 27,7-28,7 Volt) beinvloedt de
regelaar de werking van de dynamo niet, zodat deze
de gelegenheid krijgt om op spanning te komen.
Wanneer de dynamospanning de afgestelde waarde
bereikt, onderbreekt de regelaar de veldstroom. Dit
vermlndert de sterkte van het magnetlsch veld,
waardoor de afgegeven spannlng daalt. Als de
spannlng terugloopt tot beneden de mlnlmum-
waarde, wordt develdstroom weerverhoogd door de
regelaar. Daarb[ gaat ook de afgegeven spannlng
weer omhoog, totdat de maxlmale waarde weer ls
berelkt, waarna de procedure wordt herhaald. Deze
wfsselingen gaan zo snel, dat de afgegeven
spanning constant op de gewenste waarde bllJft.
De automatlsche schakelaar ontbreekt In dèze
constructie, omdat de stroom van de accu nlet via de
dynamo naar de massa kan, daar deze is gesperd
door de diode. Ook een str@mregelaar is bij de
wisselstroomdynamo niet nodig, omdat de rnaxl-
male stroom automatlsch begrensd wordt door het
aantal en de constructie van de statonrvikkelingen.
De regelaar moet verticaal worden gemonteerd, met
de aansluitingen aan de onderkant. Tevens moet de
regelaar beschermd zijn tegen te hoge tempera-
turen.
De regelaar is gemonteerd in de hoofdschakelaar-
kast. Zie fig. 21

Md
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b.

BOSCH

TESTPROCEDURE

Gontrolelemp

De gedragingen van de controlelamp zijn als volgt:

Motor draall nlet:

Hoofdschakelaar : al

Contactschakelaar: af

Hooldschakelaar : aan

Contactschakelaar: af

Hoofdschakelaar : aan

Contactschakelaar: aan

Molor draalt statlonalr:

Hooldschakelaar : aan
a.

Conlactschakelaar aan

Elke afwijkende gedraging duidt op een storing in
het circuit. Ook het flauw branden van de
controlelamp bij niet draaiende motor is niet
toegestaan. De helderheid van de controlelamp is
gemakkelijk te controleren door deze te vergelijken
met andere controlelampen, zoals bijvoorbeeld de
oliedruk en handremcontrolelamp. Het vermogen
van het lampje is 24 Volt, 3 Watt.

Wanneer bij draaiende motor ds laadcontrolelamp
opgloeit, moet het laadcircuit worden getest. Dit kan
worden gedaan met behulp van een voltmeler en een
proeffamp van 24 Volt, 3 Watt.

De aansf uitingen zijn in tig.22 weergegeven.
a. Sluit de voltmeter aan tussen B* aansluiting van

de wisselstroomdynamo en massa.

b. Sluit de proeflamp aan tussen de Bf en D*
aansluitingen van de wisselstroomdynamo.
Start de motor en breng het motortoerental op ca.
'1600 Vmin.
De door de voltmeter aangegeven spanning
behoort de afgeregelde spanning te zijn en is
voor:
regelaar 0192 033 002
regelaar 0192 033 004

27,7-28,7 V
27,4-28,4 V

Hoofdschakelaarcontrolelamp brandt niet.

Laadcontrolelamp brandt niet.

Hoofdschakelaarcontrolelamp brandt.

Laadcontrolelamp brandt niet.

Hoofdschakelaarcontrolelamp brandt.

Laadcontrolelamp brandt.

Hoofdechakelaarcontrolelamp brandt nlet.

Laadconlrolelamp brandt nlel.

A. Als de aangegeven spanning hoger is dan
voornoemde waarde en noch de laadcontrole-
lamp noch de proeflamp opgloeit, dan duidt dit
op het niet correct functioneren van de regelaar
of op een kortsluiting in de bedrading tussen D*
en DF.
Een eventuele kortsluiting in de bedrading
tussen D* en DF kan worden opgespoord door
de draadboom te testen, zoals verder in dit
hoofdstuk is omschreven.
Ligt het probleem bij de regelaar zell, dan kan
men dit eenvoudig vaststellen door een nieuwe
regelaar aan te sluiten en de test te herhalen.

B. Als de aangegeven spanning niet correct is en
daarbij zowel de laadcontrolelamp in de wagen,
als de aangebrachte proeflamp branden, dan
duidt dit op een defecte dynamo en moet deze
worden gerepareerd of vervangen.

C. Blijft echter alleen de laadcontrolelamp branden,
dan duidt dit op een storing in regelaar,
contactslot of bedradingscircuit.

D. Het is ook mogelijk dat de laadcontrolelamp niet
brandt bij draaiende motor. Wordt echter de
motor afgezet en de contactschakelaar uit-
geschakeld, dan gaat de laadcontrolelamp
branden. Schakelt men het contactslot weer aan
en gaat de controlelamp weer uit, dan betekent
dit dat de plus-diode(n) van de dynamo niet meer
correct functioneren. In dit geval moet de
dynamo worden gerepareerd of zonodig ver-
vangen.

16
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LAADCIRCUIT PRINCIPE EN WERKING

A : Dynamo
B = Regelaar
C = Controlelamp hoofdschakelaar
D = Controlelamp laadstroom

Flg.22

E = Contactslot
H : Proeflamp
J = Voltmeter

17
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Fig. 23

A:Dynamo E:Contactslot
B:Regelaar F:Steker
C=Controlelamphoofdschakelaar G:Ampèremeter
D : Controlelamo laadstroom
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Aan de gedragingen van de laadcontrolelamp kan
men echternietaltijdzien of develdwikkeling in orde
is. Een eventuele sluiting in de veldwikkeling
bijvoorbeeld zal niet merkbaar zijn aan de laad-
controlelamp.
Om dit te controleren dient men de veldstroom te
meten. Hiervoor neemt men de stekeruitde regelaar
en sluit een ampèremeter aan tussen de steker-
aansf uitingen D* en DF. Zie lig. 23. Sluit nu de
hoofdschakelaar. Start de motor en breng het
toerental op t 1000 Vmin.
De veldstroom, welke af te lezen is op de
ampèremeter, bedraagt 2,5 - 3 Ampères.
ls de afgelezen waarde lager of 0, dan duidt dit op
versleten of enigszins klemzittende koolborstels,
geoxideerde sleepringen of een onderbreking in de
veldspoel.
ls de afgelezen waarde hoger, dan duidt dit op
sluiting in het veldcircuit.

't9



Controle op evenluele slultlng ol onderbreklng In de nr. 23 0 Volt

b i j 
":h2,îs "î"X; 

!.,, J:i"#:nH' ?x],,
1. Neem de stekers uit dynamo en regelaar. Volt reduceerrelais voor aanhangwagen of
2. Zet de hoofdschakelaar en contact ,,aan". oplegger, een eventueel afwijkende gevonden
3. Neem de oranje draad nr. 22 los van aansluiting waarde mogelijk veroorzaakt is door deze

85 van het beveiligingsrelais. installatie, verdient hetaanbevelingdraadnr.22,
Zorgervoor,datdezedraadgeenmassasluiting welke dienst doet als voedingsdraad voor dit
kan maken. circuit los te nemen in de verdeeldoos

4. Wanneer men de voltmeter aansluit tussen de nr. @
stekeraansluiting bij de dynamo en de massa, Elke iíwijkende lezing duidt op een onder-
zie fig. 24, moel deze de volgende spanningen broken of kortgesloten draad.
aangeven: Voor controle van het 24ll2Yoltreduceercircuit
tussen draad nr. 22 en massa 24 Yolt zie groep 5-'10.

(accuspanning) 7. Verbreek de door middel van een testkabel tot
tussen draad nr. 23 en massa 0 Volt stand gekomenonderlingeverbindingtussende
tussen draad nr. 24 en massa 0 Volt kabels 22 en 23 oÍ 24.

5. Wanneer men bij de regelaarstekerdedraden nr. 8. Open de hoofdschakelaar.
22 en 23 door middel van een testkabel met 9. Plaats de stekers terug in de dynamo en
elkaar doorverbindt en daarna dezelfde meting regelaar, alsmede draad nr. 22 aan het
als onder 4 verricht, moeten de volgende beveiligingsrelais.
waarden worden gemeten: 10. sluit, indien van toepassing, het 24/12 Yoll
voor draad nr. 23 24 Yoll (accuspanning) reduceerrelais weer aan in de verdeeldoos

nr. 23 24 Voll (accuspanning) nr. @ .
nr. 24 0 Volt

6. Verbind draad nr. 22metdraad nr. 24 met behufp
van de testkabel en herhaal de meetprocedure.
De volgende waarden moeten worden gemeten:
voor draad nr.22 24 Volt (accuspanning) r-(59) i-r

rlr _ ?_r \_J I l}lr[
i,,,i@ @i ! 6ùF=j-Fr.,----a ?------+rj-----\Zitit2V
I.J ' L-J L.J

@u

A = Steker regelaar
B = Steker dynamo
C : Testkabel
D : Voltmeter

@

H
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Het testen van de wlsselstroomdynamo

0120 400
0120 400

664 K1
667 K1

(-) 28V 214 21
(-) 28V 35A 24

Laadcrrcurt 

5-72-l

28V

Om de wisselstroomdynamo te kunnen testen, moet men de betekenis van de typecodering op het dynamohuis
kennen. Behalve het Boschnummer, dat voor wisselstroomdynamo's altijd met 012... begint, is op h'et huis ook
de typecodering aan gebracht.

Voorbeeld:

(-) 24354K

G_
K_î-t-
U_

100-109 mm
120-139 mm
170-199 mm

Huisdiameter

meer dan 200 mm

type:

klauwpool wisselstroomdynamo
enkel pol ige wisselstroom dynamo
permeable rotordynamo
klauwpool wisselstroomdynamo met
afzonderl ijke veldbekrachti gi ng

Rechtsom
Linksom
Beide draairichtingen

Nominale dynamospanning in Volts

Maximale stroomsterkte in Ampelres

Dit getal vermenigvuldigd met 100 is het toerental
van de dynamo, waarbij deze2/3 van de maximale
stroom levert bij de nominale dynamospanning.

Alvorens met de eigenlijke test te beginnen is het
noodzakelijk enkele controles te verrichten, te
weten:
1. Controleer V-riemspanning.
2. Controleer bedrading op bevestiging, bescha-

diging en foutieve aansluitingen.
3. Test moet worden uitgevoerd bij een temperatuur

van ca. +200c.

De accu's moeten in goede staat verkeren.
Het voertuig moet zijn uitgerust met de originele
DAF elektrische installatie.

l=
l=
3-
Q:

Rof.+
L of<-
RL of

4.
5.
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Om de wisselstroomdynamo te testen moet men
gebruik maken van een volVampèremetel met
regelbare weerstand zoals bijvoorbeld de Souriau
type 1490, welke in deze test is beschreven.
Om te voorkomen dat men tijdens het aansluiten van
het testapparaat massasluiting maakt, waardoor
blijvende schade aan het laadcircuit kan ontstaan, is
het raadzaam de hoofdschakelaar hierbij ,,open" te
zetten.
De aansluitingen worden als volgt gemaakt (zie fig.
251.
1. Draai de knop voor de regelbare weerstand van

het testapparaat geheel linksom.
2. Maak de aansluiting Bf van de wisselstroom-

dynamo los (draad nr. 14). Hierdoor is de
verbinding tussen wisselstroomdynamo en de
accu plus-Pool verbroken.

3. Verbind nu met behulp van de dikke testkabel de
B* aansluiting van de wisselstroomdynamo met
de f aansluiting van het testapparaat'

4. Verbind de plus van de accu - hier dus draad nr.
14, welke is losgemaakt van de wisselstroom-
dynamo B* aansluiting - met de ,,AMP"
aansluiting van het testapparaat.

5. Verbind de weerstandaansluiting "RES" van het
apparaat met een goede massa.

6. Sluit de plus-klem van de voltmeter aan op de B*
aansluiting van de wisselstroomdynamo en de
min-klem van de voltmeter aan de massa.

Door deze aansluitingen is de volgende schakeling
ontstaan, zie fig.26.
7. Sluit de hoofdschakelaar en start de motor. Als de

motor draait, zal de voltmeter bii elk willekeurig
toerental de door de regelaar afgeregelde
spanning moeten aangeven, welke voor de hier
beschreven dynamo en regelaar 0192.033.002,
27,7 - 28,7 Volt moet bedragen en voor regelaar
0192.033.004 is deze spanning 27,4 Yoll tot 28,4
Volt.
Wanneer deze waarde wordt overschreden, moet
de oorzaakhiervan worden gezocht in de regelaar
of in een foutieve aansluiting of kortsluiting in de
bedrading van de regelaar naar dynamo.

Voor het testen van het afgegeven vermogen moet
gebruik worden gemaakt van de gegevens op het
typeplaatje:

28V 354 24

1 : Regelaar
2 = Dynamo
3 = Testapparaat
4 : Accu

N8ffi-l.lE
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Dit betekent dat deze dynamo bij 24 x 100 = 2400
t/min van de dynamo en een dynamo B* spanning
van 28 Volt een stroomsterktevan 2/3 x 35 A: + 23
Amp. moet leveren.
De genoemde toerentallen ziJn echter dynamo-
toerentallen en wanneer deze niet rechtstreeks
kunnen worden gemeten moeten zii worden
omgerekend naar het motortoerental.
Deze omrekening wordt gedaan aan de hand van de
verhouding tussen de steekdiameters van de
krukaspoel ie en de wisselstroomdynamopoel ie.
De steekdiameter is de diameter, waarop de V-riem
eigenlijk werkt en is 8 mm kleiner dan de
buitendiameter.
De verhouding is:
Bullendlameler krukaspoelle mlnus 8 mm
Buitendiameter wisselstroomdynamo minus 8 mm

Voorbeeld:
Krukaspoelie diameter : 248 mm
Wisselstroomdynamopoelie diameter : 98 mm

B+

248-8
De verhouding is dan: : 2,66

98-8

Het gewenste motortoerental wordt berekend door
het vereiste dynamotoerental te delen door het
gevonden verhoudingsgetal. In het voorgaande
voorbeeld zou het gewenste motortoerental bij een
dynamotoerental van 2400 Umin ziin:
24OO : 2,66 = 900 t/min.
8. Bieng de motor op het gewenste toerental.
9. Draai de verstelbare weerstandsknop van het

testapparaat langzaam rechtsom totdat de
voltmeter een spanning aangeeft van 28 Volt. De
stroomsterkte, aangegeven door de ampère-
meter, moet dan ziin2/3 x lmax.

Voor de 28V 35A 24 is dit:
2/3 x 35 = 23 Amp.

10. Draai de verstelbare weerstandknop weer
geheel linksom.

11. Zel de motor af.
12. Open de hoofdschakelaar.

AMP

RES.

ir
I

I

I

I

I

I

I

J

Flg.26 :
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Wanneer de gevonden waarde beneden de gestelde
eisen blijkt, kan men de dynamo ook nog
afzonderlijk testen, waardoor men kan vaststellen of
de storing in de wisselstroomdynamo zelf of elders
in het circuit wordt veroorzaakt. De aansluitingen
zijn afs volgt gemaakt (zie lig. 27):
1. Open de hoofdschakelaar.
2. Verbreek de verbinding van de wisselstroom-

dynamo met de regelaar door de stekeraan-
sluiting bij de dynamo los te nemen.

3. Verbreek de verbinding tussen de wisselstroom-
dynamo B* aansluiting en deaccu doordraad nr.
14- los.ie nemen van de B* aansluitipg.

4. Draai de regelbare weerstandknop van het
testapparaat geheel linksom.
Verbind met een testdraad de B* aansluiting met
de DF aansluiting van de wisselstroomdynamo.
Verbind met een dikke testkabel de B* aahslui-
ting van de wisselstroomdynamo met de f
aansluiting van het testapparaat.
Verbind de ,,AMP" aansluiting van het test-
apperaat met de van de dynamo losgenomen
draad nr. 14.

Verbind de ,,RES" aansluiting van het test-
apparaat met een goede massa.
Sluit de hoof dschakelaar.
Hierdoor wordt het veld bekrachtigd door de
accu, hetgeen geschiedt via draad nr. '14 en
ampèremeter naar de wisselstroomdynamo B-l-
aansluiting welke door middel van de testkabel is
verbonden met de dynamo DF aansluiting.
Voor een 28 Volt installatie met transistorregelaar
moet de minimalg waarde van de nu over het veld
lopende stroom 2,5 - 3 Ampères bedragen.
ls de afgelezen waarde lager of 0, dan duidt dit op
versleten of enigszins klemzittende koolborstels,
geoxideerde sleepringen of een onderbreking in
de veldspoel
ls de afgelezen waarde hoger, dan duidt dit op
sluiting in het veldcircuit.

8.

'9.

5.

o.

7.

É.

'/e"à
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Door voornoemde aansluiti ngen ontstaat de volgen-
de schakeling, zie lig.28.
10. Start de motor.

Zorg er echter voor dat de motor besllst, niet te
veel toeren maakt. daar anders schade aan de
elektrische installatie kan ontstaan. Door middel
van de reeds aangesloten testkabel wordt de
dynamo dan zonder enige afregeling bekrach-
tigd, waardoor de spanning veel te hoog kan
oplopen.

11. Breng de motor op het voor de wisselstroom-
dynamo vereiste toerental, zoals beschreven in
de voorgaande test.
Ook hierbij moet men er zorg voor dragen, dat
de spanning niet boven de29Volt komt, hetgeen
kan worden geregeld met de regelbare weer-
standsknop.

12. Draai de regelbare weerstandsknop van het
testapparaal rechtsom, totdat de spanning bij
het voornoemde toerental 28 Volt is.

De door de dynamo geleverde stroomsterkte
moet dan 2/3 x I max. bedragen, i.c.:
voor 28V 35A. 24 is dit 23 Ampère.

13. Draai de regelbare weerstandsknop geheel
linksom.

14. Zet de motor af.
15. Open de hoofdschakelaar.
16. Testkabels wegnemen; regulateur aansluiting

en verbinding tussen B* en draad nr. 14
herstellen.

Wanneer bij deze test de gevonden waarden niet
voldoen aan de specificaties, moet de fout in de
dynamo worden gezocht.

Spannlngsverschll tussen B* en D*
Bij draaiende motor mag het spanningsverschil
tussen de dynamoaansluitingen B* en Df niet meer
dan 0,5 Volt bedragen, hetgeen kan worden
vastgesteld door een voltmeter aan te sluiten tussen
Bf en D*.

-ì
I

I

l3
I

I

I

I

I

RES.

Regelaar.
Dynamo
Testapparaat
Accu
Testkabel

1:
2=
J--
4--

-Flg.28

25



, r--.---l,ll-- h I
'l L___ __J

Fig.29

S.E.V. DYNAMO

VELD BEKRACHTIGINGSCIRCUIT

ln een wisselstroomdynamo wordt, zoals reeds
vermeld, het magnetisch veld opgewekt door een
electromagneet.
De electromagneet (rotor) krijgt zijn bekrachtiging
(veldstroom) via een aftakking van de B* dioden,
t.w. aansf uiting *61. Zie îi9.29.
De veldstroom loopt van aansluiting i61 naar de ,,t"
aansluiting van de regelaar, vervolgens via het
inwendige van de regelaar en de ,,Exc" aansluiting
(zoafs in lig. 29 is weergegeven doo| de stippellijn)
naar de DF aansluiting van de dynamo en vandaar
over het veld naar de D-aansluiting.
De stroomkring is gesloten en het veld wordt
daardoor bekrachtigd. Om er voor te zorgen, dat de
accu zich niet kan ontladen via de regelaar en het
veld, is tussen de aansluitingen Bt en *61 een diode
aangebracht die zo geschakeld is, dat de stroom in
die richting wordt gesperd. Deze diode wordt de
grendeldiode genciemd en is in fig. 29 aangegeven
met nr. 8.
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5. Sleepringen
6. Statorwikkelingen
7. Veldwikkelingen

VOORBEKRACHTIGING VAN HET
VELD

Wisselstroomdynamo's zijn, zoals reeds vermeld,
uitgerust met een electromagneet (veldwikkeling),
welke wordt bekrachtigd door stroom af te takken
van aansluiting nr. 61. Om deze stroom te kunnen
aftakken, zal erechter een spanning moeten worden
geproduceerd die hoog genoeg is om de weerstand
in het veldcircuit te overwinnen.
ln dit circuit ondervindt de stroom minstens de
weerstand van twee dioden. Om stroom te laten
vloeien in de doorlaatrichting van één diode is
minimaal een spanning nodigvan 0,6Volt. Voortwee
dioden is dus een spanning van 2x0,6Volt: 1,2Volt
nodig.
De spanning van 1,2 Volt zou kunnen worden
opgewekt door een permanente magneet. Het
resterende magnetische in de rotor is echtereerst bij
een hoog toerental voldoende om dezespanning op
te wekken. Het is daarom noodzakelijk om de
electromagneet tijdens de beginfase op een andere
manier te bekrachtigen.
Hiervoor heeft men tussen de plus van de accu en de
dynamo-aansluiting 6'l een controlelamp gemon-
teerd.
Wanneer de hoofdschakelaar,,aan" staat, brandt de
hoofdschakelaarcontrolelamp. De stroom door
deze lamp vindt zijn weg naar de massa via de
regelaar en de veldwikkeling.
De noodzakelijke voorbekrachtiging van het veld
geschiedt hier dus over de H.S. controlelamp. Het
vermogen van deze lamp is dan ook bepalend voor
deze voorbekrachtiging alsmede voor de nauw-
keurigheid van reageren. Het vermogen van de lamp
bij 24 Volt installatie bedraagt 3 Watt.
Zie voor schematische voorstelling fig. 30.
De constructieve verwezenlijking van de roterende
als veldwikkeling dienstdoende, elektromagneet
met zes noord- en zes zuidpolen is weergegeven in
fig. 31. De rotor bestaat uit een as met daarop twee
poolklauwen, waarvan de zes vingers precies tussen
elkaar vallen.
Tussen deze poolklauwen bevindt zich de veld-
wikkefingspoel, welke, zodra deze bekrachtigd
wordt, van de ene poolklauw een noordpool en van
de andere een zuidpool maakt, zodat aan de omtrek
zes noord- en zes zuidpolen ontstaan. De uiteinden
van de veldwikkeling zijn verbonden met de
sleepringen op de rotoras. De sleepringen hebben
contact met de twee koolborstels, waarvan de een is
verbonden met de DF aansluiting en de andere met
de massa enlof D-. Zie fig. 31.
Fig. 32 toont het basisschema van een wisselstroom-
dynamoconstructie.

1.

2.
a

4.

Grendeldiode
Plus-dioden
Min-dioden
Koolborstels

l
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Fig. 33

1. Diode
2. Koelplaat
3. Sleepring
4. Statorwikkeling
5. Lager
6. Lager

7. Koolborstel
8. Huis
9. Rotor (klauwpool)

10. Fan
11. Huis grendeldiode
12. Grendeldiode
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POLARITEITSDIODE

Aanvankelijk was het laadcircuit uitgerust met een
polariteitsdiode, welke was aangebracht op de
dynamo.
Voor het principe schema fig. 35.
Deze dioden voorkomt vernielig van de dioden van
de wisselstroomdynamo tengevolge van een foutief
aangesloten accu. Wanneer de plus van de accu is
verbonden met de massa, staat de accuspanning
ook op de aansluiting D- van de wisselstroom-
dynamo. De min- en plusdioden zijn daardoor in de
doorlaatrichting geschakeld. De hierdoor vloeiende
stroom gaat via de B+ aansluiting van de
wisselstroomdynamo terug naar de min van de accu.
In deze stroomkring bevinden zich behalve de
dioden geen weerstanden. De accu is dus kort-
gesloten en de hierdoor vloeiende kortsluitstroom
zal de dioden van de wisselstroomdynamo on-
middellijk vernielen.
Door de polariteitsdiode in het circuit op te nemen
staat de plusspanning van de accu niet alleen op WS
dynamoaansluiting D-, maar via de nu in doorlaat-
richting geschakelde polariteitsdiode tevens op de
wisselstroomdynamo aansluiting B*.
Er vloeit nu een stroom vanaf de plus van de accu via
de massa en de polariteitsdiode naar de B*
aansluiting van de wisselstroomdynamo, om van-
daar uit via de zekering van de polariteits unit terug
te vloeien en naar de min van de accu.
In dit circuit bevinden zich vrijwel geen weer-
standen. De hierdoor vloeiende stroom zal relatief
hoog zijn, waardoor de zekering doorbrandt.

1. Accu
2. Min-dioden
3. Plus-dioden
4. Verbruikers
5. Statorwikkelingen
6. Veldwikkelingen
7. Regelaar
8. Grendeldiode
9. Controlelamp

10. Polariteits unit

Fig. 34

1

Flg. 35
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REGELAAR

Fig. 36

Fig. 37

De wisselstroomdynamo dient voor het opwekken
van de laad- en verbruikersstroom, hetwelk moet
geschieden bij een bepaalde spanning. Deze
spanning moet constant blijven onder alle belas-
tingsomslandigheden en bij elke motortoerental
tussen stationair en volgas.
Om dit te bereiken, wordt gebruik gemaakt van een
span ningsregelaar.
Het afgegeven vermogen van de wisselstroom-
dynamo is afhankelijk van het rotortoerental en de
veldstroom. Dat wil zeggen dat wanneer het
toerental van de dynamo wordt verhoogd of de
veldstroom sterker wordt, het afgegeven vermogen
ook groter wordt. Deze houding tussen bekrachti-
ging, stroom en afgegeven spanning is de sleutel
voor de functie van de spanningsregelaar. Door
verandering van de veldstroom, die op zijn beurt het
magnetisch veld van de rotor belnvloedt, kan de
regelaar de verbruikerstroom en de toerental-
verandering zo compenseren dat de afgegeven
spanning gelijk blijft totdat het maximale stroom-
verbruik is bereikt.
Zolang de afgegeven spanning van dewisselstroom-
dynamo beneden de afgeregelde spanning blijft,
beinvloedt de regelaar de werking van de dynamo
niet, zodat deze de gelegenheid krijgt om op
spanning te komen.
Wanneer de dynamospanning de afgestelde waarde
bereikt, onderbreekt de regelaar de veldstroom. Dit
vermindert de sterkte van het magnetisch veld,
waardoor de atgegeven spanning daalt. Als de
spanning terugloopt tot beneden de minimum-
waarde, wordt de veldstroom weer verhoogd door de
regelaar. Daarbij gaat ook de afgegeven spanning
weer omhoog, totdat de maximale waarde weer is
bereikt, waarna de procedure wordt herhaald. Deze
wisselingen gaan zo snel, dat de afgegeven
spanning constant op de gewenste waarde blijft.
De automatische schakelaar ontbreekt in deze
constructie, omdat de stroom van de accu niet via de
dynamo naar de massa kan, daar deze is gesperd
door de grendeldiode. Ook een stroomregelaar is bij
de wisselstroomdynamo niet nodig, omdat de
maximale stroom automatisch begrensd wordt door
het aantal en de constructie van de statorwikke-
lingen.
De electronische regelaar is tevens uitgerust met
een ingebouwde bescherming tegen piekspannin-
gen, die kunnen worden opgewekt door de dynamo
zelf of door elektrische installaties elders op het
voertuig.
Tevens zorgt deze beveiliging er voor dat de
afgegeven dynamospanning, bij eventueel niet
correct functioneren van de regelaar, de 30V niet kan
overschrijden.
Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de regelaar
goede massa maakt.
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ONDERHOUD EN TESTEN SEV DYNAMO

Grallek yan de algegeven stroomslerkle -bll de
respectlevelflke loerentallen Yan de dynamo.

s.Ey. 28V 354
wP' 71340112

ONDERHOUD

Het periodieke onderhoud beperkt zich tot:

a) het controleren enlof afstellen van de V-riemen
b) het controleren enlof reinigen van de koellucht-

openingen
c) het controleren en/of vernieuwen van de

koolborstels

Deze curve is vastgesteld met de SEV dynamo 28V
35A tesamen met de daarbij behorende regelaar.
De afgegeven spanning is bepaald door de regelaar.
Bij een temperatuur van 25oC en een stroomafname
van 5 Amp. moet deze spanning 28,8 t 0,3V zijn.
Bij een grotere stroomafname zal de afgeregelde
spanning afnemen met t 0,15V per 10A. Tevens zal
bij een afwijkende temperatuur de afgeregelde
spanning eveneens enigszins afwijken.
De in bijgaande grafiek weergegeven stroomsterkte
is de maximale waarde die bij de afgeregelde
spanning kan worden geproduceerd.
De dynamo hoeft echter niet altijd het maximale
vermogen te leveren, maar is afhankelijk van:
de ladingstoestand van de accu,
het aantal ingeschakelde verbruikers
De afgeregelde spanning moet worden gemeten aan
aansluiting 61*, omdat tussen deze aansluiting en
aansluiting B* een spanningsval bestaat van 0,7 tot
1,3V. De verbruikers behoren te worden aangesloten
op dynamoaansluiting B*. Moet men speciale
verbruikers aansluiten, zoals beveiligingsrelais,
bedrijfsurenteller e.d. dan mag dit gebeuren aan de
aansluiting 61f. De maximum toegestane stroom
welke men van aansluiting 61f mag aftakken is 2,5
amp. De veldstroom, die eveneens wordt afgetakt
van aansluiting 61* kan een waarde hebben van 1,6
Amp.
Dit betekent dat de stroom voor de speciale
verbruikers maximaal 2,5 - 1,6: 0,9 Amp. mag
bedragen.
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Hel vernleuwen van de koolborslels

1. Schakel de hoofdschakelaar uit.
2. Verwijder draad nr. 23 van de aansluiting DF.
3. Verwijder de boutjes A.
4. Verwijder de zwarte plaat B.
5. Neem de koolborstels, tezamen met de houder,

uit de dynamo.
6. Zonodig koolborstels, tezame met houder,

vernieuwen.
7. Montage in omgekeerde volgorde.

TECHNISCHE GEGEVENS

Wisselstroomdynamo
DAFnummer
Fabrikaat
Leveranciersnummer
Afgeregelde spanning
Afgegeven stroomsterkte
Max. toelaatbaar toerental
Nullast toerental
Overbrengi ngsverhouding krukas-dynamopoelie
Minimum lengte van de koolborstels
Len gte koolborstels (nieuw)
Minimum diameter van de sleepringen
Weerstand van de statorwikkeling
Weerstand van de rotorwikkeling
Veldstroom
Aanhaalspanning poeliemoer
Regelaar DAF nr.
Regelaar S.E.V. nr.

28V 35 Amp.
260434
s.E.v.
713401 12
28,8V t 0,3
zie grafiek
12000 continu
1350 trlmin. van dynamo
27 :'l
3.5 mm
12,5 mm
38 mm
0,34 t 0,05 Ohm gemeten over twee spoelen
'13 f 1 Ohm gemeten op de sleepcontacten
1,6 Amp.
4 mkg
26',t542
722 294',tz
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Testprocedure bll storlng In het laadclrcult S.E.V.
28V 35 A.

f n principe zijn er drie soorten storingen mogelijk:

1. De dynamo laadt niet
2. De dynamo laadt te veel
3. De dynamo laadt onvoldoende.

Bij de navolgende metingen is men er van uitgegaan
dat deze test wordt verricht bij normale temperatuur
en dat de accu een relatief goede ladingstoestand
heeft.
Voor deze metingen moet een voltmeter worden
aangesloten tussen *61 en massa en/of tussen B*
en massa.
Deze aansluitingen worden respectievelijk V1 en V2
genoemd en zijn weergegeven in bijgaande figuur.

Orn de dioden van de dynamo te controleren:

- is het noodzakelijk de draden los te solderen van
de doiden.

- moet men met een Ohmmeter de weerstand van
de diode in beide richtingen meten.
Wanneer men de weerstand meet in de
doorlaatrichting moet de wijzer een relatief lage
waarde aangeven.
Meet men de weerstand van de diode in de
sperrichting dan moet de wijzer de maximale
waarde aangeven.
Het testen van de dioden is ook mogelijk met
behufp van een controlelamp,'l2V 2W en een
accu 12V.
Sluit de diode respectievelijk in twee richtingen
aan.

Wanneer het lampje brandt,

- In één richting is de diode goed

- In beide richtingen is de diode defect.

Brandt het lampje in geen van beide richtingen dan
is de diode eveneens defect.

Dioden zijn gevoelig voor warmte en het is daarom
aan te raden de controlelamp tot een minimum te
beperken.

c-
+

<

F-4
l*""'illi ---'Ll
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1. DYNAMO LAADT NIET

Meet de spanning tussen B+ en
massa, V2, met niet lopende motor

Afgelezen spanning behoort
gelijk te zijn aan de accu-
spanning.

Controleer:

- Bedrading

- hoofdschakelaar

- accuklemmen
Als de aanwijzing 0 volt is

- Neem de verbinding los
tussen dynamo, regelaar
en laadcontrolelamp,
t.w. draden 22.23 en 24.

- Sluit een voltmeter a'an
tussen + 61 (dyn.) en
massa (V1)

- Motor stationair laten lopen
- D.m.v. testkabel B + en

DF met elkaar verbinden

Aanwijzing van de Voltmeter
behoort te zijn: 30 à 35 Volt.

Controleer:

- Conditie van de koolborstels
- Conditie van de sleepringen
- Rotonryeerstand

- Statonrveerstand

Als de wijzer van V't niet
uitslaat, f unctioneert de
dynamo niet correct.

- Sluit regelaar en laadcon-
trolelamp weer aan

- D.m.v. testkabel B* en * 61
met elkaar doorverbinden

- Motor laten lopen

Aanwijzing van V1 behoort
te zijn 28 à 30 Volt.
Kan tot 31 Volt oplopen

Onderbreking in draad 22 (rood
of draad 23 (groen).

Als de aanwijzing van V1
gelijk is aan de accuspanning

Controleer het laadcontrole-
lampje en bedrading hiervan.

-TestkabelB+en+61
wegnemen

- Spanning meten tussen B+
en massa V2

Spanning is normaal
27 à 29 Voll.

Controleer en vernieuw
zonodig de grendeldiode

indien correct
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2. DYNAMO LAADT TE VEEL
ACCU KOOKT
AFGEREGELDE SPANNING TE HOOG

Spanning V'l is te hoog

Controleer met draaiende motor:

- de spanning tussen +61
en massa (V1 ).
Deze behoort te zijn:
28 à 30 Volt.

- De spanning tussen B+
en massa (V2).
Deze behoorl +1 V lager
te zijn dan V1. t.w.
27 a 29 Volt.

Regelaar loutief aange-
sloten. Draad nr.22 (rood)
moet aan aansluiting +61 .

Niet aan B+.

Spanning V1 is gelijk aan
V2 t.w. 28 à 30 Volt
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3. DYNAMO LAADT ONVOLDOENDE

Controleer:

- rotor weerstand
- stator weerstand

- conditie van de koolborstels

- conditie van de sleepringen

- dioden van de dynamo

Aanwijzingen zijn
correct maar de dynamo
werkt niet normaal

Meet de spanning tussen:

- B+ en massa

- +6't en massa,

zoals reeds omschreven
Ziin de aanwijzingen niet
correct. dan handelen zo-
als omschreven onder:
Dynamo laadt niet.

Dynamo maakt grommend
geluid.
Spanning tussen +6'l en
massa meten

Aanwijzing ligt tussen
10 en 20 Volt.
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WENKEN VOOR DE WERKPLAATS MET BETREKKING TOT DE WISSEL-
STROOMDYNAMO

1. Zorg voor een goed elektrisch contacttussen de
metaaloppervlakken van de wisselstroomdyna-
mo. Tevens moet er een goede elektrische
verbinding bestaan tussen de motor en het
chassis.

2. Wisselstroomdynamo's dienen alleen met de
voorgeschreven regelaar en accu te worden
toegepast.

3. Regelaars moeten verticaal worden aange-
bracht en beschermd zijn tegen te hoge
temperaturen.

4. Ter voorkoming van beschadiging van dioden
en regelaar mag de wisselstroomdynamo niet
worden gebruikt zonder dat deze verbonden is
met de regelaar en de accu.

5. Bij draaiende dynamo mogen de verbindingen
tussen dynamo, regelaar en accu niet worden
losgenomen of de hoofdschakelaar geopend.

6. Het is beslist verboden om de wisselstroom-
dynamo te testen door de B* draad even met de
massa te verbinden, waardoor een kortsluiting
ontstaat.

7. Het aantikken van een geleider aan de massa
met de bedoeling is constateren of hier
spanning op staat, dient achterwege te blijven.

8. Er moet op worden geletdatdeaccu opdejuiste
wijze is aangesloten. Een verkeerd aangesloten
accu vernielt de dioden.
De accuklemmen moeten een goed elektrisch
contact maken.

9. De voorbekrachtiging van het veld geschiedt via
de laadstroomcontrolelamp. Bij het verwisselen
van de lamp moet men letten op het juiste
vermogen (24 Volt, 3 Watt).

10. Wanneer bij de opbouw van extra elektrische
vooaieningen gebruik wordt gemaakt van een
schakeling voorzien van spoelen (bijvoorbeeld
een relais), dan moet men er voor zorgen, dat
geen inductieve spanningspieken kunnen ont-
staan.

11. De levensduur van de dynamo wordt bij juist
gebruik bepaald door de levensduur van de
lagers en sleepcontacten.
Het is raadzaam om zodra de sleepcontacten
vervangen moeten worden tevens nieuwe lagers
te monteren.

12. Let op de juiste riemspanning.
Een te hoge riemspanning kan de levensduur
van de dynamolagers bekorten, terwijl een te
lage riemspanning kan leiden tot het slippen van
de riem(en).
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DA F fverknraatsrnstructres

Wsselstroomdynamo trrevlsre J -72'1

REVISIE

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Stempel voor het lnpersen van hoofddloden. Bosch EFLJ

57/O/1.

NL 03-73

Prlnied ln ths Nsthsrlandg

Onderlegmatrljs voor het ultpersen van hoofddioden.
Bosch EFLJ 57/014.
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Wuzlglngen voorbahouden
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DAF 
werkPraatsrnstructies Wlsselstroomdynamo trevisie J'72'1

SCHEMA VAN DE DYNAMO EN REGELAAR

Opmerklngen:

te worden met de borstelweerstand.

NL 03-73

Printed ln the Netherlands
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REVISIE VAN DE DYNAMO

Demonleren van de dynamo
De massakabel van de batterij losnemen voordat
de dynamo uit de auto wordt venrijderd.
De bevestigingsmoeren bij beide B+ aansluitin-
gen losnemen, de condensator verwijderen en de
plusdiodenhouder optillen.

De dynamo kan nu worden getest met behulp var i - ", .', .;
gen testqpparaat, bijvoorbeeld van het type Bosch ', t ,' 'iia

3

Wlzlglngen voorbshouden
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De poelle vastklemmen en de moer venrijderen.
De poelle van de rotoras trekken en de spie uit
de spiegleuf nemen. De stator en de beide dyna-
mohuisdelen ten opzichte van elkaar merken.

De 2 boutjes voor de bevestiging van de borstel-
houder verwijderen.

De 3 doorlopende tapbouten venrijderen en het
voorste dynamohuis met rotor uit de stator trek-
ken.

De rotor uit het voorste dynamohuis persen. Hier-
bij de rotor vasthouden.
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De 4 bouten van de opslultplaat van het voorste
lager (kogellager) venriJderen en opslultplaat,
lager en twee stofplaten uitnemen.

Het achterste lager (naaldlager) en lagerbescherm-
kap van binnen naar buiten uitpersen.

De verbindingsdraad van D+ naar de velddioden-
houder losnemen bij de velddiodenhouder en de
borstelhouder uitnemen.

Met behulp van een soldeerbout en een tang (om
de warmte af te voeren), de aansluitingen van sta-
tor en min-dioden losnemen. Vervolgens de veld-
diodenhouder losnemen en deze tezamen met
de plus-diodenhouder uitnemen.
Opmerklng: De dioden worden door een te hoge

venrrarming onherstelbaar beschadigd.

Relnlgen van de onderdelen
De onderdelen van de dynamo dienen met behulp
van een kwasue met wasbenzine of tri te worden
gerelnlgd.

NL 03-73

Prlnt€d In the Nsthsrlando
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Gontroleren en herstellen van de onderdelen

De stator testen op massasluiting.
Testspanning:80 V-.

De weerstand van de statorwikkeling meten.
Meetwaarde: 0,8 r! + 100/0.

De rotor testen op massasluiting.
Testspanning: 80 V-.

De weerstand van de rotonarikkeling meten.
Meetwaarde: 8,7 !! + 100/0.
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Blj het afdraalen van de sleeprlngen op een draal-
bank most gebrulk worden gemaakt van de losse
kop. De mlnlmaal toelaatbare dlameter van de
sleeprlngen bedraagt 31,5 mm.

De sleeprlngen na het afdraalen controleren op
sllngerlng (ovalitelt).
Hlervoor de rotor in twee V-blokken plaatsen.
Marlmaal toelaatbare sllngerlng van de
sleeprlngen 0,03 mm
Maxlmaal toelaatbare slingerlng van
de rotor 0,05 mm

Defecte dioden uitpersen.
Voor het ultpersen van de hoofddloden moet de
diodenhouder ondersteund worden met het matrils
Bosch EFLJ 5710/4.

De dlodenzlttlng insmeren met slliconenolle. De
dlodenhouder ondersteunen met het matrijs Bosch
EFLJ 57lùl4 en de diode lnpersen met de stempel
Bosch EFLJ 57/O/1.

NL 03-73

PrlnH ln lho Netherlands
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Na het vervangen van een of meer dioden moeten
alle dloden worden getest met een testapparaat
bijvoorbeeld van het type Bosch EFAW 192.

De lagers op slijtage controleren en zonodig ver-
nieuwen (na 100.000 km altijd vernieuwen). La-
gers gedeeltelijk vullen met vet DAF specificatie
Mil G35/458 (Shell Aerogrease no. 5; Chevron
Aviation grease no. 5; Mobil RR 38). Montage van
de lagers geschledt ln omgekeerde volgorde.
Hierbll moet ervoor worden gezorgd, dat er geen
vuil bil de lagers komt.

Koolborstels lossolderen en vervangen. Let erop
dat geen tln op de koperen streng vloeit. Contro-
leer na het aanbrengen of de borstels vrlJ In de
borstelhouder kunnen bewegen.
Mlnlmale lengte van de koolborstels bedraagt
14 mm.

Hel monleren van de dynamo
De belde B+ aanslultlngen op massasluiting con-
troleren.
Testspannlng: 80 V^r .

s.
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Vóór het aanbrengen van de velddiodenhouder de
drle aanslultdraden van de plus-dioden van de
ondezlJde uit aan de velddiodenhouder vastsolde-
ren.

Na het aanbrengen van de velddiodenhouder de
draadeinden van de stator, de min-dioden en de
velddioden vastsolderen.

Borstelhouder aanbrengen. Vóór het aanbrengen,
de borstels omhoog duwen en deze vastklemmen
door middel van de borstelveren.
De verbindlngsdraad van D+ naar de velddioden-
houder vastschroeven.

Hlerna moeten rotor en stator in elkaar worden ge-
schoven waarna het voorste en achterste deel
van het dynamohuis met de doorlopende tapein-
den aan elkaar worden bevestigd. Let daarbij op
de aangebrachte merktekens.

NL 0&73

Pflnted In ths Netherlands
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De plus-diodenhouder en de condensator aan-
brengen en vasEetten. Vervolgens met behulp van
een schroevedraaier de koolborstels van buitenaf
naar binnen drukken. Daarmee worden tevens de
borstelveren op de koolborstels gezet.

Na montage dient de dynamo met een controle-
lamp en de bijbehorende regelaar en batterij op
de testbank te worden beproefd.

BEPROEVEN VAN DE DYNAMO OP DE TESTBANK

De beproevingen worden uitgevoerd met aange-
sloten regelaar en batterij.
Sluit een ampèremeter aan tussen B+ en de batte-
rij, en een voltmeter tussen B+ of D+ en massa.
Het spanningsverschil tussen B+ en D+ mag niet
meer bedragen dan 0,5 Volt. Bij een hoger span-
ningsverschil wijst dit op een defect van een veld-
diode of een hoofddiode.

Ter voorbekrachtlglng van het veld moet tussen
B+ en D+ een controlelamp van minstens 3 Watt
worden aangesloten. De spanning van de dynamo
moet afgeregeld zijn tussen 27,7 en 28,7 Volt met
regefaar 0192.033.002 en tussen 27,4 en 28,4 Yolt
met regelaar 01 92.033.004.

Voor de vermogenstest op de dynamotestbank
moeten onderstaande waarden worden aangehou-
den. De afgegeven stroom kan worden ingesteld
met een belastingsweerstand, parallel aan de
batterij.

Stroom (A)
5

14
21

Toerenlal (omdmln)
1200
2100
6000
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