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1 Inleiding

Het laadsysteem voorziet alle elektrische verbruikers van stroom en houdt de accu geladen. De 
accu levert de elektrische energie die nodig is om de motor te starten. Het spreekt voor zich dat 
de accu in een goede conditie moet zijn om startproblemen te voorkomen.

Afb. 1.1 Laadsysteem in schema

Belangrijk in verband met de prestaties van een accu zijn de capaciteit en de koudestartstroom. 
Bij het onderhoud moet je de accu controleren. Bij twijfel moet de accu getest worden. Wanneer 
een accu leeg is geraakt, moet deze opnieuw worden geladen. De laadmethode is afhankelijk 
van de manier waarop de accu leeg is geraakt (of de accu snel of langzaam is ontladen).

De elektrische energie die het laadsysteem levert, wordt opgewekt in de dynamo. Dit gebeurt 
volgens het principe: als een magnetisch veld beweegt ten opzichte van een geleider, wordt er in 
de geleider een spanning opgewekt.

aandrijving

opgewekte 
energie

Afb. 1.2 Opwekken van elektrische energie

Bij dynamo’s wordt het magnetisch veld verzorgd door de rotor. De geleider bestaat uit diverse 
wikkelingen van koperdraad, die samen de stator vormen.

De spanning die de dynamo opwekt, is een driefasen-wisselspanning. Omdat een wisselspanning 
niet bruikbaar is voor het laden van de accu is gelijkrichting nodig. Gelijkrichten vindt plaats met 
behulp van dioden.
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dynamo

D1 D2

D3 D4

uit (naar accu en verbruikers)

Afb. 1.3 Gelijkrichten van een wisselspanning

Om overbelasting van de elektrische installatie door te hoge spanningen te voorkómen moet de 
spanning worden begrensd. Hiervoor zorgt de spanningsregelaar.

Bij het opwekken en gelijkrichten van de wisselspanning ontstaat warmte. Om te voorkomen dat 
de dynamo te heet wordt, is koeling nodig.

Momenteel worden in personenauto’s 12 V-stroomvoorzieningsinstallaties toegepast. Deze 
blijken op een aantal punten niet meer te voldoen. De 12 V-installaties hebben steeds meer 
moeite om de diverse elektronische regelsystemen in de auto goed te laten functioneren. Ze 
hebben onvoldoende capaciteit om de toekomstige elektronische klepbedieningssystemen aan 
te kunnen. Daarom zal in de toekomst misschien de spanning worden verhoogd van 12 volt naar 
42 volt.
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2 Stroomvoorzieningsinstallatie

De stroomvoorzieningsinstallatie levert alle energie voor de elektrische verbruikers. Belangrijke 
componenten in de stroomvoorzieningsinstallatie zijn de dynamo en de accu (afb. 2.1).

hoofdzekering

accu

dynamo

startmotor

V-riem

contactslot

laadstroom controlelampje

Afb. 2.1 Laad- en startsysteem

Als de motor draait, levert de dynamo de energie die nodig is om de elektrische verbruikers te 
laten werken. Bij het starten van de motor levert de dynamo nog geen elektrische energie. De 
energie die nodig is voor de startmotor wordt dan geleverd door de accu.

De accu is een buffer waarin elektrische energie is opgeslagen. Bij een draaiende motor zorgt de 
dynamo ervoor dat de accu geladen wordt. Het elektrisch vermogen dat de dynamo levert, moet 
voldoende zijn om alle elektrische verbruikers te voeden.

Afbeelding 2.2 geeft een indruk van verbruikers en het vermogen dat ze opnemen. Er is 
onderscheid gemaakt tussen continu ingeschakelde verbruikers, langdurig ingeschakelde 
verbruikers en kortstondig ingeschakelde verbruikers.
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dynamo
energieopwekker

accu
energieopslag

tijdens
het rijden

bij niet-draaiende 
motor

continu ingeschakelde
verbruikers

langdurige ingeschakelde
verbruikers

kortstondig
ingeschakelde verbruikers

elektronische
benzine-
inspuiting

70-100W

ontsteking

20W

elektrische
brandstof-
pomp

50-70W

kenteken-
lichten

elk 10W

breedte-
verlichting

elk 4W

dimlicht

elk 55W

grootlicht

elk 60W

knipperlichten

elk 21W

remlichten

elk 18-21W

startmotor

800-3000W

achterruit-
verwarming

120W

achter-
lichten

elk 5W

verstralers

elk 55W

parkeer-
lichten

elk 3-5W

elektrische
koelventilator

200W

opladen

Afb. 2.2 Elektrische verbruikers
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3 Accu: doel, principewerking en opbouw

Doel

De accu levert elektrische energie als de dynamo onvoldoende energie levert. De accu heeft een 
bufferfunctie: energie opslaan, en afgeven wanneer dit nodig is. 
Elektrische energie is echter moeilijk op te slaan. In de accu is daarom geen elektrische energie 
opgeslagen, maar chemische (scheikundige) energie:

als de accu • stroom levert, wordt in de accu chemische energie omgezet in elektrische 
energie
tijdens het • laden van de accu wordt elektrische energie omgezet in chemische energie.

Principewerking van accu’s

In afbeelding 3.1 zijn twee loden platen in een bak met elektrolyt geplaatst. Elektrolyt is 
zwavelzuur, verdund met gedemineraliseerd water. Dit is ‘gezuiverd’ water.

Tussen de loden platen en het elektrolyt ontstaat een chemische reactie. Het lood gaat een 
verbinding aan met zwavel, waarbij lood wordt omgezet naar loodsulfaat (PbSO4). 

plusplaat wordt
looddioxyde

(PbO2)

minplaat wordt
lood (Pb)

acculader
+ -

plusplaat
(PbSO4)

minplaat
(PbSO4)

elektrolyt

Afb. 3.2 LadenAfb. 3.1 Twee loden platen in een bak 
met elektrolyt

Wanneer je de loden platen verbindt met een laadinrichting, ondergaan ze een verandering 
(afb. 3.2). De plaat die met de min is verbonden staat zwavel af aan de elektrolyt. Het lood-
sulfaat wordt omgezet naar poreus lood (Pb). De plaat die met de plus is verbonden, neemt 
zuurstof op uit de elektrolyt, en staat zwavel af aan de elektrolyt. Deze plaat bevat na het laden 
looddioxide (PbO2). 
Door dit proces ontstaat er een spanningsverschil tussen de plusplaat en de minplaat.
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Als je op de ‘geladen’ loden platen een verbruiker aansluit, gaat er een stroom vloeien zoals 
in afbeelding 3.3 is aangegeven. Hierbij wordt het looddioxide van de plusplaat weer omgezet 
naar loodsulfaat. Het poreuze lood van de minplaat wordt eveneens omgezet naar loodsulfaat.

_
+

plusplaat 
wordt
loodsulfaat
(PbSO4)

minplaat wordt
loodsulfaat
(PbSO4)

Afb. 3.3 Ontladen

Bij het laden en ontladen van accu’s treedt er dus een verandering op in de plusplaten en de 
minplaten (chemische werking). De elektrolyt ondergaat bij het laden en ontladen eveneens een 
verandering.

Als de accu ontladen is, bestaan de plusplaten en de minplaten weer uit loodsulfaat. De zwavel 
die gebruikt is om loodsulfaat te vormen is onttrokken aan de elektrolyt. De elektrolyt van een 
ontladen accu heeft daarom een laag zwavelgehalte.

Bij een geladen accu is het loodsulfaat van de platen omgezet naar poreus lood en looddioxide. 
De platen hebben zwavel afgestaan aan de elektrolyt. De elektrolyt heeft dan een hoog 
zwavelgehalte.

Omdat de zwaveldeeltjes de zwaardere deeltjes zijn in de elektrolyt wordt de soortelijke massa 
van de elektrolyt groter als de ladingstoestand van de accu toeneemt.
Van een volledig geladen accu heeft de elektrolyt een soortelijke massa van 1280 kg/m3. Als 
de accu volledig ontladen is, heeft de elektrolyt een soortelijke massa van 1140 kg/m3. Ter 
vergelijking: water heeft een soortelijke massa van 1000 kg/m3.

Opbouw van accu’s

In afbeelding 3.4 kun je zien hoe een accu is opgebouwd. Accu’s bestaan uit een aantal cellen. 
Elke cel bevat een aantal plusplaten en minplaten. De spanning van een cel is ongeveer 2 V. Bij 
een 12 V-accu zijn zes cellen in serie geschakeld.
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deksel

rooster

brugstuk
plusplaten

brugstuk
minplaten

celplusplaat

separator

minplaat

pluspool

minpool

afscheiding tussen 
cellen

accubak

bodemlijst

loodpasta

vuldop

Afb. 3.4 Opengewerkte accu

Tussen de plus- en minplaten zijn separatoren aangebracht. Deze voorkómen dat de plus- en 
minplaten elkaar raken.

De plusplaten en de minplaten zijn door een brugstuk met elkaar verbonden. De platen 
bestaan uit een rooster, gemaakt van een loodlegering. De roosters zijn gevuld met loodpasta 
(een mengsel van loodpoeder, zwavelzuur en diverse toevoegingen). De separatoren zijn van 
kunststof of cellulose gemaakt. 

De cellen van de accu zijn gevuld met elektrolyt. Dit is een mengsel van zwavelzuur en 
gedemineraliseerd water. Dit heet ook wel verdund zwavelzuur. Gedemineraliseerd water is 
water waaruit onder andere kalk- en chloorverbindingen zijn verwijderd.

Onder in de cel bevindt zich een ruimte om losgeraakte deeltjes (bezinksel) op te vangen. Dit 
voorkomt dat deze deeltjes kortsluiting veroorzaken tussen de platen.

Bij de meeste accu’s zijn de cellen voorzien van vulopeningen. Via deze openingen kan gede-
minera liseerd water worden bijgevuld. De vulopeningen worden afgesloten door een vuldop.

Bij de energieomzetting in de accu wordt aan de plusplaat meer warmte ontwikkeld dan aan 
de minplaat. Om te voorkomen dat de plusplaat kromtrekt is deze altijd tussen twee minplaten 
geplaatst.

De plusplaten zijn verbonden met de pluspool, de minplaten met de minpool. Om aansluitfouten 
tegen te gaan zijn verschillende maatregelen genomen:

de polen merken (+ en –)• 
de pluspool heeft een grotere diameter dan de minpool• 
de pluspool is uitgevoerd met een rode ring, de minpool met een blauwe.• 

De behuizing van de accu (de accubak) is gemaakt van kunststof.
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Uitvoeringen van accu’s

Accu’s zijn er in verschillende uitvoeringen.

Natte accu
Dit zijn accu’s met vloeibare elektrolyt. Natte accu’s zijn er in een niet onderhoudsvrije uitvoering 
en in een onderhoudsvrije uitvoering.
De niet onderhoudsvrije uitvoering heeft vuldoppen. Deze zijn nodig om bij te kunnen vullen 
met gedemineraliseerd water. Bijvullen is nodig omdat tijdens de energieomzettingen in de accu 
een deel van het water verdampt en via een ontgassingskanaal verdwijnt.

opening
ontgassingskanaal

vuldop O-ring

Afb. 3.5 Natte accu; niet onderhoudsvrij

Onderhoudsvrije natte accu
Bij dit type accu ontsnappen er geen gassen tijdens de energie-omzettingen. De dampen die bij 
het laden en ontladen ontstaan, worden in de accu weer omgezet in water. Het niveau van de 
elektrolyt hoeft daarom niet te worden gecontroleerd. Bijvullen is niet mogelijk.

opening

opening naar 
ontgassingskanaal

ontgassingskanaal

overdrukklepvuldop

O-ring

O-ring

Afb. 3.6 Natte accu; onderhoudsvrij
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De vuldoppen van dit type accu kunnen niet worden verwijderd. In de vuldoppen zitten 
overdrukkleppen. Deze gaan open bij een bepaalde overdruk, zodat de gassen in het 
ontgassingskanaal kunnen stromen.

De laadspanning mag bij dit type accu maximaal 14,4 volt bedragen. Boven deze spanning (de 
gasspanning) ontstaat er te veel gas. Dit gas kan langs de overdrukklep ontsnappen. Omdat de 
accu niet bijgevuld kan worden is er kans op blijvende schade. Gebruik bij het laden van deze 
accu’s altijd een lader waarvan de spanning kan worden begrensd op 14,4 volt.

Gel-accu
Bij gel-accu’s is fosforzuur aan de elektrolyt toegevoegd. De elektrolyt verandert daardoor in een 
gelachtige massa. Gel-accu’s zijn onderhoudsvrij.

De gasvorming is bij gel-accu’s gering. Eventuele gassen kunnen via een overdrukklep in de 
vuldoppen ontsnappen. De vuldoppen kunnen niet worden verwijderd.

Gel-accu’s kunnen niet goed tegen hoge temperaturen. Om die reden zijn ze niet geschikt om 
in de motorruimte te worden gemonteerd. Ze worden daarom in de bagageruimte of in het 
interieur geplaatst.

De koudestarteigenschappen van gel-accu’s zijn slechter dan die van natte accu’s. Vanwege het 
ontbreken van vloeistof zijn gel-accu’s lekvrij. 

ontgassings-
kanaal

vuldopontgassingskanaal

overdrukklep

accudeksel

Afb. 3.7 Gel-accu

AGM-accu
De letters AGM staan voor Absorbent Glass Mat. Bij deze accu’s is het elektrolyt aan een glasvlies 
gebonden. Het vlies bestaat uit zeer fijne, vertakte glasvezels. Het zwavelzuur wordt door het 
glasvlies opgenomen. Een AGM-accu is daardoor lekvrij. Het glasvlies doet tevens dienst als 
separator.

Er is bijna geen gasvorming. Eventuele gassen kunnen via een overdrukklep in de vuldoppen 
ontsnappen. De vuldoppen kunnen niet worden verwijderd.
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AGM-accu’s kunnen niet goed tegen hoge temperaturen. Om die reden zijn ze niet geschikt om 
in de motorruimte te worden gemonteerd. Ze worden daarom in de bagageruimte of in het 
interieur geplaatst.

De koudestarteigenschappen van AGM-accu’s zijn goed.

deksel

overdrukklep

ontgassingskanaal

ontgassings-
kanaal

vuldop

Afb. 3.8 AGM-accu

Afb. 3.9 Opbouw van een AGM-accu
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4  Bronspanning, klemspanning en inwendige 
weerstand

Bronspanning

De bronspanning is de spanning tussen de pluspool en de minpool van de accu als deze geen 
stroom levert. Dit is de onbelaste toestand.

De bronspanning wordt aangeduid met Uo (spanning onbelast).

De bronspanning van een accu kun je niet meten. Als je tussen de pluspool en de minpool een 
voltmeter aansluit, vloeit er door de voltmeter een zeer kleine stroom. De accu wordt dan dus 
een klein beetje belast. In dat geval wordt de klemspanning gemeten.

contactslot

bronspanning

accu

startmotor

contactslot

startmotor

klemspanning

I = 80 A

accu

Afb. 4.1 De accu levert geen stroom; 
bronspanning (Uo)

Afb. 4.2 De accu levert stroom; 
klemspanning (Uk)

Klemspanning

De klemspanning is de spanning tussen de polen van de accu, als de accu stroom levert. De 
klemspanning wordt aangeduid met Uk.
Wanneer de accu een stroom levert spreken we van de belaste toestand. De klemspanning is dus 
de spanning tussen de polen in de belaste toestand.
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Inwendige weerstand

Als er een verbruiker (bijvoorbeeld een lamp) op de accu wordt aangesloten, zal de 
elektronenstroom lopen zoals in afbeelding 4.3 is aangegeven.

– +

-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

Afb. 4.3 Elektronenstroom bij ingeschakelde verbruiker

De elektronenstroom gaat dan van de minpool naar de lamp, en vervolgens naar de pluspool.

Ter herinnering:

De elektronenstroom door de verbruikers gaat in werkelijkheid van min naar plus, terwijl wij 
altijd aannemen dat de stroom van plus naar min gaat.

In de accu gaat de elektronenstroom van de pluspool, door de plusplaten, de elektrolyt en de 
minplaten naar de minpool. De weerstand die de elektronenstroom hierbij ondervindt wordt 
inwendige weerstand genoemd. De inwendige weerstand wordt aangeduid met Ri.

De grootte van de inwendige weerstand hangt af van:
de weerstand van de plusplaten en de minplaten• 
de overgangsweerstand tussen de platen en de elektrolyt• 
de weerstand van de separatoren• 
de weerstand van de elektrolyt.• 

Door de inwendige weerstand is er in de accu spanningsverlies. Dit wordt aangeduid met Uv.

De grootte van het spanningsverlies in de accu kun je berekenen met de formule:
Uv = I x Ri

Hierbij geldt:
U• v = spanningsverlies
I•  = de grootte van de stroom die de accu levert
R• i = de inwendige weerstand van de accu.
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Uit deze formule blijkt dat het spanningsverlies groter wordt als de accu een grotere stroom 
moet leveren.

Voorbeeld:

Als de verlichting is ingeschakeld, levert de accu een stroom van ca. 10 A. Als de inwendige 
weerstand van de accu 0,01 � is, bedraagt het spanningsverlies:
Uv = I x Ri = 10 x 0,01 = 0,1 V.

Als de accu tijdens het starten een stroom levert van 150 A, bedraagt het spanningsverlies:
Uv = I x Ri = 150 x 0,01 = 1,5 V.

Het spreekt voor zich dat de inwendige weerstand van de accu zo laag mogelijk moet zijn. Een 
goed geladen accu, die in een goede conditie is, heeft een inwendige weerstand van 0,005 – 
0,01 �. De inwendige weerstand kan oplopen tot 0,02 � of zelfs hoger als de accu in een slechte 
staat is.

De weerstand van de elektrolyt hangt onder andere af van de soortelijke massa. De soortelijke 
massa van de elektrolyt hangt af van:

de • ladingstoestand; van een geladen accu is de soortelijke massa van de elektrolyt 
groter dan van een ontladen accu
de • temperatuur; bij kamertemperatuur is de inwendige weerstand van de elektrolyt 
kleiner dan bij 15 graden onder nul.

Belangrijk:

De inwendige weerstand is afhankelijk is van de ladingstoestand en de temperatuur van de 
accu.

In afbeelding 4.4 kun je zien welk verband er is tussen de soortelijke massa van de elektrolyt en 
de inwendige weerstand.

� 
(�

/c
m

3 )

dichtheid (kg/m3)

7,50

6,25

5,00

3,75

2,50

1,25

1020 1100 1180 1260 1340 1420 1500

Afb. 4.4 De inwendige weerstand is afhankelijk van de soortelijke massa

Voorbeeld:

De accu in afbeelding 4.5 levert een stroom van 70 A. De bronspanning is 12,6 V. De accu heeft 
een inwendige weerstand van 0,01 �. 
Bereken: 

het spanningsverlies in de accu (• Uv)
de klemspanning (• Uk).
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Oplossing:
spanningsverlies 
Uv = I x Ri 
Uv = 70 x 0,01 = 0,7 V

klemspanning 
Uk = Uo - Uv
Uk = 12,6 - 0,7 = 11,9 V

startmotor accu

30

50

70 A

+ -

Afb. 4.5
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5 Capaciteit en koudestartstroom

Belangrijke gegevens op een accu zijn:
nominale spanning• 
capaciteit• 
koudestartstroom.• 

Afb. 5.1 Nominale spanning, capaciteit en koudestartstroom

De capaciteit en de koudestartstroom geven informatie over de prestaties van een accu. Om de 
prestaties van accu’s met elkaar te kunnen vergelijken moeten de omstandigheden waaronder 
de capaciteit en de koudestartstroom worden gemeten gelijk zijn.

Nominale spanning

De nominale spanning van accu’s voor personenauto’s is meestal 12 volt. Tijdens gebruik is deze 
spanning meestal iets hoger of lager. Bijvoorbeeld 14,2 volt tijdens het laden in de auto of 10,2 
volt tijdens het starten.

Capaciteit

De capaciteit is de hoeveelheid elektrische energie die een accu maximaal kan bevatten. De 
capaciteit van een accu wordt opgegeven in ampère-uur (Ah).
De capaciteit wordt bepaald bij een ontlaadtijd van twintig uur en een elektrolyt-temperatuur 
van 300 K (27 °C). De klemspanning mag hierbij niet verder dalen dan tot 1,75 V per cel.

Voorbeeld:

Een accu heeft een capaciteit van 60 Ah. Deze accu kan twintig uur een stroom leveren van: 
60 Ah : 20 uur = 3 A.
De klemspanning zal na twintig uur niet lager zijn dan 1,75 V per cel. Voor een 12 V-accu is dit: 
6 x 1,75 = 10,5 V.

Invloed van de ontlaadstroom op de capaciteit
De capaciteit hangt af van de hoeveelheid actieve massa, die aan de elektrochemische reactie in 
de accu deelneemt. De actieve massa is de loodlegering in de plus- en minplaten van de accu. 
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Om een zo groot mogelijke capaciteit te krijgen, moet de oppervlakte van de platen zo groot 
mogelijk zijn. Dit wordt onder andere bereikt door de platen poreus te maken.

Tijdens het starten moet de accu in een korte periode veel stroom leveren. De elektrochemische 
reactie gebeurt dan voornamelijk aan de oppervlakte van de platen. Hierdoor kan de accu niet 
die hoeveelheid elektrische energie leveren die de capaciteit aangeeft. Als de accu in een korte 
tijd een grote stroom moet leveren, wordt de capaciteit van de accu niet volledig benut. Bij een 
langzame ontlading neemt de hele plaat aan de elektrochemische reactie deel.

In afbeelding 5.2 zie je het verband tussen de ontlaadstroom en de capaciteit van de accu.
De nominale capaciteit van de accu wordt op 100% gesteld. 

In situatie D is de ontlaadstroom 150 A. De capaciteit van de accu zal dan nog maar 42% zijn. 
Voor een accu met een capaciteit van 60 Ah betekent dit 42% x 60 Ah = 25,2 Ah.

In situatie B is de ontlaadstroom 20 A. De capaciteit van de accu is dan 78%. Voor een accu met 
een capaciteit van 60 Ah betekent dit 78% x 60 Ah = 46,8 Ah.
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Afb. 5.2 Invloed van de ontlaadstroom op de capaciteit

Koudestartstroom

De koudestartstroom geeft informatie over de snelheid waarmee de accu elektrische energie kan 
leveren. Voor startaccu’s die in auto’s worden gebruikt is de koudestartstroom nog belangrijker 
dan de capaciteit.

De koudestartstroom neemt sterk af als de temperatuur daalt. Dit komt doordat de chemische 
reacties bij een lagere temperatuur veel trager verlopen. De omstandigheden waaronder de 
koude startstroom worden gemeten, zijn vastgelegd.

Volgens de DIN-normen geldt:
de koudestartstroom is de maximale stroom die de accu bij een temperatuur van 255 K • 
(–18 ºC) gedurende een bepaalde tijd kan leveren, bij een voldoende spanning
na 30 seconden ontladen met de koudestartstroom (bij –18 °C) moet de klemspanning • 
nog minimaal 1,5 V per cel zijn
na 150 seconden ontladen met de koudestartstroom (bij –18 °C) moet de klemspanning • 
nog minimaal 1 V per cel zijn.

Over het algemeen geldt dat de grootte van de koudestartstroom vier- tot vijfmaal de capaciteit 
van de accu is.
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6 Accu’s in de werkplaats

Onderhoud aan accu’s

Accu’s moeten bij een onderhoudsbeurt worden gecontroleerd op:
de • bevestiging; de accu mag niet kunnen bewegen
de toestand van de • polen en poolklemmen; de polen en poolklemmen moeten vrij zijn 
van corrosie (afb. 5.3) en de poolklemmen moeten de polen goed omsluiten (afb. 6.1)
het niveau van de • elektrolyt, afhankelijk van het gebruikte accutype; op de accubak 
zijn vaak merktekens aangebracht die het maximum- en minimumniveau aangeven 
(afb. 6.2).

corrosie

Afb. 6.1 Toestand van de polen Afb. 6.2 Bevestiging poolklemmen

Afb. 6.3 Niveau elektrolyt

Als het niveau van de elektrolyt te laag is, moet je bijvullen met gedemineraliseerd water. Dit 
is niet bij alle accu’s mogelijk. Onderhoudsvrije accu’s hebben geen vuldoppen. Van dergelijke 
accu’s is het waterverbruik zo gering dat bijvullen niet nodig is. 

Let op!

Wees voorzichtig met het werken aan accu’s. Elektrolyt heeft een sterk bijtende werking. 
Mors daarom geen elektrolyt op de auto of op kleding. Gemorste elektrolyt moet je direct 
wegspoelen met water.
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Testindicator

Onderhoudsvrije accu’s zijn meestal uitgevoerd met een testindicator (afb. 6.4).

testindicator

toestand 1    toestand 2      toestand 3

groen              donker              helder

Afb. 6.5 TestindicatorAfb. 6.4 Onderhoudsarme accu 
met testindicator

De testindicator geeft informatie over het peil van de elektrolyt en de ladingstoestand (afb. 6.5). 
De testindicator in afbeelding 6.5 moet als volgt worden gelezen:

indicator • groen (toestand 1): de accu is voor meer dan 65% geladen en de elektrolyt is 
op peil
indicator • donker (toestand 2): de accu is voor minder dan 65% geladen en de elektrolyt 
is op peil
indicator • helder (toestand 3): het peil van de elektrolyt is te laag.

Accu testen

Preventief testen
De accu heeft meer taken dan alleen het voeden van de startmotor. In auto’s zitten veel 
elektrische verbruikers die ook gevoed moeten worden als de motor niet draait. Denk aan de 
geheugens van regelapparaten, antidiefstalcodes van radio’s, het klokje en dergelijke. Als deze 
bij stilstand niet gevoed worden door de accu vallen ze uit en moeten ze opnieuw worden 
‘ingelezen’. Je kunt dus niet zomaar even een accuklem los nemen, want dan valt de voeding 
van deze apparaten weg.

Afb. 6.6 Voorkom onverwacht uitvallen van de accu door preventief te testen
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Het preventief testen van accu’s tijdens de grote beurt is om de genoemde redenen erg 
belangrijk. Immers als de accu onderweg uitvalt moeten vaak de geheugens van een aantal 
apparaten opnieuw worden ‘ingelezen’.

Conductance-meting

De conditie van de accu kan eenvoudig en snel worden getest met een zogenoemde 
conductance-meting. Dit is een ‘weerstandsmeting’. Bij deze meting kan de accu gewoon 
aangesloten blijven. Je hoeft dus geen poolklemmen los te nemen. Met deze meting kunnen 
zowel geladen als ongeladen accu’s worden getest. De conductance-meting geeft een indruk van 
de koudestartstroom van de accu.

Van een nieuwe, volledig geladen accu bedraagt de koudestartstroom minimaal 100% van de 
opgegeven waarde. Na verloop van tijd wordt dit percentage kleiner.

       
Afb. 6.7 Conductance-tester Afb. 6.8 Het resultaat van de test kan 

worden geprint

In afbeelding 6.7 zie je een voorbeeld van een conductance-tester. De tester stuurt een 
AC-signaal (wisselspanning) door de accu en meet dan een deel van de wisselstroom. Deze 
meting test de prestaties van de accu.

Als een accu ouder wordt, slijt het platenmateriaal (door uitval of door sulfatering). 
Hierdoor wordt op den duur minder chemische energie omgezet in elektrische energie. Het 
startvermogen van de accu wordt daardoor minder. Een conductance-meting stelt dit vast. Met 
een conductance-meting wordt het beschikbare actieve plaatoppervlak bepaald. Dit oppervlak 
houdt rechtstreeks verband met de koudestartstroom van de accu.

Nadat je de tester op de accu hebt aangesloten moet deze worden ‘afgestemd’ op de te testen 
accu. Onder andere moet de koudestartstroom die op de accu is vermeld worden ingevoerd. 
Daarna voert de meter de test uit. De uitslag van de test kun je op het display aflezen. Sommige 
testers maken een print van het testresultaat (afb. 6.8).

Als de koudestartstroom niet bekend is, kun je als vuistregel nemen dat deze vijfmaal de 
capaciteit is. Bij een capaciteit van 60 Ah bedraagt de koudestartstroom dus 5 x 60 = 300 A.
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De tester in afbeelding 6.9 kan ook worden gebruikt om het laad- en startsysteem te 
controleren.

  
Afb. 6.9 Tester voor het testen 

van accu’s, laad- en 
startsystemen

Afb. 6.10 Laden in gemonteerde, aangesloten toestand 
heeft de voorkeur

Accu laden

De energievoorraad in de accu wordt op peil gehouden door de dynamo. Soms moet de 
acculader eraan te pas komen. Laden in gemonteerde, aangesloten toestand heeft de voorkeur. 
Hier kan echter een probleem ontstaan. Spanningspieken of een onzuivere (sterk wisselende) 
laadspanning kunnen de elektronica in een auto onherstelbaar beschadigen. Dit stelt de nodige 
eisen aan de acculader.

Het laden in gemonteerde toestand kan daarom niet met elke lader. Belangrijk is dat het laden 
‘elektronicaveilig’ gebeurt. Dat betekent:

geen spanningspieken tijdens het aansluiten en los nemen van de laadkabels• 
een constante laadstroom (geen spanningsschommelingen).• 

Bij eenvoudige acculaders ontstaan schommelingen in de laadspanning die schadelijk zijn voor 
de auto-elektronica.

Een acculader is niet alleen nodig voor het laden van accu’s, maar kan ook gebruikt worden 
bij het vervangen van de accu. Als je de lader bij het wisselen van de accu aansluit op de 
accuklemmen blijft het boordnet op spanning. Dit voorkomt dat je foutcodes moet resetten en 
klokjes en radio’s opnieuw moet instellen.

Bij het laden moet je rekening houden met de laadspanning. Deze mag bij gesloten accu’s niet 
hoger zijn dan 14,4 volt, en bij AGM-accu’s (glasvliesaccu’s) niet hoger dan 14,1 volt.

Tijdens het laden wordt de spanning van de accu hoger. De toename van de spanning is 
afhankelijk van de grootte van de laadstroom en de ladingstoestand van de accu.
De spanning kan bij het laden oplopen van ca. 2 V per cel tot ca. 2,65 V per cel, afhankelijk van 
de instelling van de acculader.

Knalgas
Als de laadspanning groter wordt dan 2,35 V per cel, scheiden de watermoleculen zich in 
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zuurstof en waterstof. Er ontstaat dan waterstofgas. Als er genoeg waterstofgas aanwezig is, 
vormt zich een explosief mengsel (knalgas).
Bij een goede laadinrichting vermindert de laadstroom automatisch als de laadspanning hoger 
wordt dan 2,35 V per cel (dus bij ca. 14,1 V als het een 12 V-accu betreft).

Laadmethoden

Er zijn verschillende methoden om een accu die geheel of gedeeltelijk leeg is geraakt, weer te 
laden. Deze methoden zijn:

normaalladen• 
druppelladen• 
bufferladen.• 

Normaalladen, snelladen en druppelladen gebeuren buiten het voertuig, met behulp van een 
laadinrichting. Bufferladen gebeurt in het voertuig, door de dynamo.

Druppelladen
Als een accu een lagere tijd niet gebruikt wordt, treedt spanningsverlies op door zelfontlading. 
Dit verlies kan door druppellading worden gecompenseerd. Bij het druppelladen staat de accu 
constant aan de lader. De laadstroom bedraagt ongeveer 0,1% van de capaciteit van de accu. 
Een accu met een capaciteit van 40 Ah wordt dan geladen met een stroom van 0,04 A. Er zijn 
acculaders die aan het einde van het normaalladen automatisch overschakelen op druppellading.

Bufferladen
Bij bufferladen zijn de verbruikers en de laadinrichting beide op de accu aangesloten (afb. 6.11). 

Afb. 6.11 Bufferladen

De lader levert een zodanige stroom dat de accu praktisch vol blijft. De accu levert de 
stroompieken aan de verbruikers. Bufferladen vindt plaats als de dynamo de accu laadt, en 
tegelijk stroom levert aan de verbruikers.

De dynamo heeft een spanningsregelaar die is afgesteld op 14,4 V bij een 12 V-installatie (28,8 
V bij een 24 V-installatie). Na het starten is de dynamo enige tijd aan het snelladen. Tijdens het 
rijden loopt de laadstroom sterk terug. Als de accu geheel geladen is, wordt de laadstroom zo 
klein dat deze de accu alleen nog geladen houdt. De accu kan niet overladen worden.
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Gelijktijdig laden van meerdere accu’s

Wanneer je meerdere accu’s van dezelfde capaciteit wilt laden, kun je deze op twee manieren 
aan elkaar schakelen:

in serie (afb. 6.12)• 
parallel (afb. 6.13).• 

12 V
36 Ah

12 V
36 Ah

acculader

12 V
36 Ah

12 V
36 Ah

acculader

Afb. 6.12 Twee accu’s in serie Afb. 6.13 Twee accu’s parallel

Belangrijk:

Om accu’s gelijktijdig in serie of parallel te kunnen laden, moeten ze hetzelfde zijn wat betreft:
spanning• 
capaciteit• 
ladingstoestand.• 

Als je twee accu’s van 12 V 36 Ah in serie schakelt, is de uitgangsspanning 24 V. De capaciteit 
blijft gelijk.

Als je twee accu’s van 12 V 36 Ah parallel schakelt, is de uitgangsspanning 12 V. De capaciteit is 
tweemaal zo groot geworden (72 Ah).

Laadtijd

Als een accu met een capaciteit van 50 Ah nog voor 40% geladen is, bevat deze nog:
40% x 50 = 20 Ah.
Om deze accu weer voor 100% geladen te krijgen moet er 50 - 20 = 30 Ah worden bijgeladen.
Als de laadstroom 5 A is, moet de accu: 30 Ah : 5 A = 6 uur aan de lader staan.

Laadfactor

Tijdens het laden zijn er verliezen. Daarom moeten er altijd meer ampère-uren worden 
bijgeladen dan er aan de accu onttrokken zijn. De laadfactor geeft aan hoeveel er meer moet 
worden bijgeladen. De laadfactor is afhankelijk van de constructie van de accu en van de 
laadstroom. De laadfactor bedraagt meestal 1,1 tot 1,2.

De hiervoor besproken accu zou dan: 1,2 x 30 = 36 Ah moeten bijladen.
De laadtijd zou dan zijn: 36 Ah : 5 A = 7,2 uur (in plaats van 6 uur).
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Starthulp

Als de auto niet start omdat de accu leeg is, kun je een starthulp gebruiken (afb. 6.14).

Afb. 6.14 Starthulp

De starthulp in afbeelding 6.14 heeft geen netspanning nodig. De rode kabel wordt verbonden 
met de plus van de accu, de zwarte met de min. Na het verbinden van de kabels kun je de auto 
starten.

Een starthulp moet beveiligd zijn tegen verkeerd aansluiten en tegen spanningspieken. Je kunt 
een starthulp ook gebruiken als tijdelijke stroomvoorziening bij het verwisselen van de accu, 
zodat er geen gegevens verloren gaan.

Overstarten met hulpstartkabels

Hulpstartkabels worden gebruikt om de auto te starten met behulp van een accu die buiten de 
auto is geplaatst. Dit kan een ‘losse’ accu zijn, of een accu in een andere auto. Deze methode is 
echter bij veel auto’s niet meer toegestaan.
Wanneer je de lege accu en de volle accu met elkaar verbindt, ontstaan spanningspieken. Deze 
kunnen veel schade veroorzaken aan elektronische componenten.

Afb. 6.15 Hulpstartkabels; alleen gebruiken als de fabrikant dit toestaat
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Werk bij het overstarten met behulp van een andere auto op de volgende manier.
Zet de motor van de ‘hulpauto’ uit.• 
Schakel alle stroomverbruikers uit.• 
Sluit de rode hulpstartkabel aan op beide pluspolen van de accu’s. Zorg dat je de • 
klemmen goed bevestigt.
Sluit de zwarte hulpstartkabel aan op de minpool van de volle accu.• 
Verbind het andere eind van zwarte hulpstartkabel met een metalen deel van de motor • 
of de transmissie van de auto met de lege accu. Deze dus niet aansluiten op de minpool 
van de lege accu. Een mogelijke slechte massaverbinding wordt op deze manier 
omzeild.
Start de motor van de auto met de volle accu. Geef een beetje gas zodat de motor • 
versneld stationair draait.
Start daarna de motor van de auto met de lege accu. Als deze aanslaat, laat dan ook • 
deze motor versneld stationair draaien.
Wacht enkele minuten. Maak daarna de startkabels op de volgende manier los:• 

 –  schakel bij de auto met de lege accu de achterruitverwarming en de kachelventilator 
in (dat voorkomt een spanningspiek). Let op: zet niet de koplampen aan. De 
spanningspiek die door het loskoppelen van de startkabels kan ontstaan, kan de 
lampen doen doorbranden

 – maak de zwarte hulpstartkabel los van de massaverbindingen
 – maak de rode hulpstartkabel los van de pluspolen.
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7 Laadsysteem: functie en opbouw

Het laadsysteem levert de energie voor de elektrische verbruikers, en zorgt ervoor dat de 
energievoorraad in de accu op peil blijft (afb. 7.1). 

DYNAMO verbruikers

accu

Afb. 7.1 Laadsysteem; voedt de verbruikers en houdt de accu geladen

Een belangrijke component in het laadsysteem is de dynamo. In de dynamo wordt mechanische 
energie omgezet in elektrische energie. Hiervoor is het nodig dat de dynamo wordt 
aangedreven. Een riemoverbrenging brengt de ronddraaiende beweging van de krukas over op 
de dynamo (afb. 7.2).

dynamo

spaninrichting

V-riem

Afb. 7.2 Aandrijving van de dynamo

In de dynamo wordt een wisselspanning opgewekt. De accu kan echter niet worden geladen 
met een wisselspanning. De energie die op het ene moment aan de accu wordt geleverd, 
zal dan even later weer aan de accu worden onttrokken. Daarom moet de wisselspanning 
worden omgevormd naar een gelijkspanning. Dit noemen we gelijkrichten (afb. 7.3). Met de 
gelijkspanning kan de accu worden geladen.

verbruikers

accu

DYNAMO

gelijkrichtenwisselspanning

Afb. 7.3 De spanning die de dynamo opwekt, wordt gelijkgericht
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De dynamo is zo geconstrueerd dat deze bij lage motortoerentallen al voldoende spanning 
levert. Het gevolg hiervan is dat bij hogere toerentallen de dynamospanning te hoog kan 
worden. Om dit te voorkomen is de dynamo uitgevoerd met een spanningsregelaar (afb. 7.4).

verbruikers

accu

DYNAMO

wisselspanning spanningsregelinggelijkrichten

Afb. 7.4 Spanningsregeling, om een te hoge spanning te voorkomen
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8 Dynamo: werkingsprincipe

In afbeelding 8.1a beweegt een geleider (koperdraad) in horizontale richting tussen twee 
magneten. Doordat de geleider hierbij magnetische krachtlijnen doorsnijdt wordt er in de 
geleider een spanning opgewekt. Dit principe wordt toegepast bij wisselstroomdynamo’s.

N

S S

N

Links:  geleider doorsnijdt 
magnetische krachtlijnen; 
er wordt een spanning 
opgewekt

Rechts:  geleider doorsnijdt geen 
magnetische krachtlijnen; 
er wordt geen spanning 
opgewekt

Afb. 8.1 Opwekken van spanning in een geleider

Onthoud:

Als een geleider magnetische krachtlijnen snijdt, wordt er in de geleider een spanning opgewekt.

Het maakt hierbij niet uit of de geleider beweegt ten opzichte van het magnetisch veld, of dat 
het magnetisch veld beweegt ten opzichte van de geleider.
In beide gevallen wordt er in de geleider een spanning opgewekt.

Bij autodynamo’s roteert het magnetisch veld (afb. 8.2).

U

twisselspanning

0

0

N

Z

Z

N

Afb. 8.2 Magnetisch veld roteert
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Als de magneet draait, bewegen de noordpool en de zuidpool ten opzichte van de geleider. In 
de geleider wordt nu een wisselspanning (wisselend in grootte en richting) opgewekt. 

De geleider (wikkeling) is uitgevoerd als wikkeling (afb. 8.3).

wikkeling

Afb. 8.3 Wikkeling en magneet

Als de magneet horizontaal staat ten opzichte van de geleider, is de opgewekte spanning nul 
(stand 0° in afb. 8.4). 

U

U

360°180°0°

Afb. 8.4 Opwekken van een wisselspanning

Als de magneetpool in de richting van de geleider draait (van 0° tot 90°), neemt de spanning 
toe. De spanning die wordt opgewekt is het grootst als de magneetpool tegenover de geleider 
staat (stand 90°). Bij het verder draaien van de magneet neemt de spanning af. Als de magneet 
weer horizontaal staat (stand 180°), is de opgewekte spanning opnieuw nul.

Bij nog verdere verdraaiing van de magneet (van 180° tot 270°) wordt de spanning negatief. In 
de periode van de verdraaiing van 270° tot 360° gaat de spanning van maximaal negatief naar 
nul.
De spanning die op deze manier in de geleider wordt opgewekt, heeft de vorm van een sinus.

Elektromagneet

Het magnetisch veld komt niet van een permanente magneet, maar van een elektromagneet. 
Het voordeel van een elektromagneet is dat het magnetisch veld uitgeschakeld kan worden. 
Hiervan wordt gebruik gemaakt bij het begrenzen van de spanning. 
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De elektromagneet is meestal uitgevoerd met zes poolparen (afb. 8.5). Per omwenteling van de 
elektromagneet wordt daardoor een wisselspanning opgewekt die bestaat uit zes perioden (één 
sinusvorm is één periode). 

360°0

+

–

Afb. 8.5 Zes poolparen; zes perioden per 360°

Zes spoelen in serie

De grootte van de spanning die wordt opgewekt, is afhankelijk van:
de sterkte van het magnetisch veld; hoe sterker het magnetisch veld, hoe groter de • 
opgewekte spanning
de snelheid waarmee de geleider en het magnetisch veld ten opzichte van elkaar • 
bewegen; hoe groter de snelheid, hoe groter de opgewekte spanning
de lengte van de wikkeling; hoe langer de wikkeling die door het magnetisch veld • 
wordt beïnvloed, hoe groter de opgewekte spanning.

De spanning die in één spoel wordt opgewekt, is te laag om de dynamo bij lage toerentallen 
voldoende spanning te laten leveren. Daarom worden zes spoelen in serie geschakeld (afb. 8.6).

60°

a  zes spoelen in serie

360°0°

b  spoelen in serie

+

-

Afb. 8.6 Zes spoelen in serie
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De zes in serie geschakelde spoelen maken een hoek van 60° met elkaar. Doordat de spoelen op 
deze manier zijn geplaatst, corresponderen ze precies met de polen van de elektromagneet. 

In elke spoel wordt de spanning op hetzelfde moment maximaal, nul en minimaal. Kortom, 
de spanningen in de zes spoelen hebben exact hetzelfde verloop. De totale spanning die in de 
groep spoelen wordt opgewekt, is daarom gelijk aan de som van de afzonderlijke spanningen.

Drie aparte spoelgroepen

Door drie (groepen) spoelen toe te passen, in plaats van één, worden drie wisselspanningen 
opgewekt per omwenteling van de magneet (afb. 8.7).

–

+

240°

120°
U

VW

0

0

0

0° 90° 180° 270° 360°

U V W

Afb. 8.7 Drie groepen spoelen

De drie spoelen worden U, V en W genoemd. De drie spoelen zijn gelijkmatig over de omtrek 
verdeeld, ze maken een hoek van 120° met elkaar.
Als de magneet ronddraait, wordt in elke spoel een sinusvormige spanning opgewekt. Omdat de 
spoelen een hoek van 120° met elkaar maken, zijn de spanningen 120° ten opzichte van elkaar 
verschoven. Na elke 120° verdraaiing van de magneet is de spanning in een van de spoelen 
maximaal.

Zes poolparen, drie spoelgroepen van elk zes spoelen in serie

Bij de meeste autodynamo’s wordt het magnetisch veld verzorgd door een elektromagneet 
met zes poolparen. Er worden drie groepen wikkelingen toegepast (U, V en W). Elke groep 
wikkelingen bestaat weer uit zes afzonderlijke wikkelingen die in serie zijn geschakeld.
De spoelgroepen U, V en W maken een hoek van 120° met elkaar. De zes in serie geschakelde 
spoelen van een spoelgroep maken een hoek van 60° met elkaar. Op deze manier wordt het 
volgende bereikt:

elke spoelgroep (U, V of W) heeft 360° : 6 poolparen = 60° verdraaiing van de magneet • 
nodig voor één periode (sinusvorm), zie ook afb. 8.5.
elke 60° : 3 spoelgroepen = 20° verdraaiing van de magneet bereikt de spanning in een • 
van de spoelen de maximale waarde.

In afbeelding 8.8 is schematisch weergegeven hoe een dynamo met zes poolparen en drie 
spoelgroepen van elk zes spoelen in serie is opgebouwd. 
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U V W

WVU

Afb. 8.8 Zes poolparen en drie spoelgroepen van elk zes spoelen in serie

Sterschakeling en driehoekschakeling

De uiteinden van de drie spoelgroepen (U, V en W) worden met elkaar verbonden. Dit kan op 
twee manieren.

sterschakeling (afb. 8.9)• 
driehoekschakeling (afb. 8.10).• 

Afb. 8.9 Sterschakeling Afb. 8.10 Driehoekschakeling
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9 Gelijkrichten

De spanning die een wisselstroomdynamo opwekt, is een wisselspanning. De elektrische 
installatie van een auto is gemaakt om te werken op gelijkspanning. Ook het laden van de accu 
kan alleen met een gelijkspanning.

De wisselspanning die de dynamo opwekt moet daarom worden omgevormd naar een 
gelijkspanning. Dit wordt gelijkrichten genoemd. Gelijkrichten gebeurt met behulp van dioden. 
Een diode is een elektronische component die de stroom maar in één richting doorlaat. Het is 
een soort eenrichtingsklep voor elektrische stroom (afb. 9.1).

+ – – +

diode in geleiding diode gesperd

Afb. 9.1 De diode werkt als een eenrichtingsklep

De diode en de spoel in afbeelding 9.2 zijn aangesloten op een wisselspanning. Omdat de diode 
de stroom slechts in één richting doorlaat, gaat alleen het positieve deel van de wisselstroom 
door de spoel.

+ –

toegevoerde stroom stroom door spoel

l
+ +

- -

+ +

Afb. 9.2 Alleen de positieve periode van de stroom gaat door de spoel

Het negatieve deel van de wisselstroom gaat verloren. De helft van de energie die door de 
dynamo wordt opgewekt gaat op deze manier verloren.

Er zijn manieren om ook het negatieve deel van de wisselspanning te benutten. Bijvoorbeeld de 
schakeling van afbeelding 9.3. Hier worden vier dioden toegepast voor het gelijkrichten van de 
wisselspanning. Deze schakeling wordt een graetzschakeling genoemd.
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Afb. 9.3 Gelijkrichten met behulp van een graetzschakeling

Het gelijkrichten gaat op de volgende manier.

Bij de positieve spanningspuls (afb. 9.3 boven) heeft aansluiting A van de wikkeling de hoogste 
spanning en aansluiting B de laagste. De stroom gaat:

van aansluiting A• 
via diode 1 naar de plus van de accu• 
vervolgens door de accu en diode 4 naar aansluiting B.• 
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Als de wikkeling verder draait, wordt de negatieve spanningspuls opgewekt (afb. 9.3 onder). 
Aansluiting A van de wikkeling heeft nu de laagste spanning, aansluiting B de hoogste. De 
stroom gaat nu:

van aansluiting B• 
via diode 2 naar de plus van de accu, en• 
door de accu en diode 3 naar aansluiting A.• 

De stroom gaat dus steeds van dezelfde kant door de accu. De wisselstroom is omgezet in een 
pulserende gelijkstroom (afb. 9.4).

1 2

3 4

in uit

wisselstroom gelijkstroom

Afb. 9.4 Wisselstroom omzetten in een pulserende gelijkstroom

Gelijkrichten met behulp van zes dioden

Voor het gelijkrichten van de wisselstroom in de drie spoelgroepen (U, V en W) van een dynamo 
zijn zes dioden nodig (afb. 9.5).

D+u D+v

D-u D-v

D+w

D-wW V
S

U

A

B+

B

C

T1 T2 T3

U V W

Afb. 9.5 Gelijkrichten van een driefasen-wisselspanning
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In de grafiek is het verloop van de wisselspanning in de afzonderlijke spoelen (fasen) 
weergegeven.

Onthoud:

De stroom vloeit altijd van het punt met de hoogste spanning naar het punt met de laagste 
spanning.

We bekijken de situatie op tijdstip T1. Op dit tijdstip is de spanning in spoel W het hoogst en in 
spoel V het laagst. 
Dit betekent dat op tijdstip T1 de laadstroom gaat:

van wikkeling W via diode D+W naar de + van de accu• 
vervolgens door de accu en via diode D-V naar wikkeling V.• 
De stroomkring is daarmee gesloten.

Er zijn dus twee van de zes dioden in geleiding, namelijk D+W en D-V.

De dioden die in verbinding staan met de plus van de accu worden plusdioden genoemd. De 
mindioden staan in verbinding met de min van de accu.
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10 Opbouw van de dynamo

Onderdelen van de dynamo zijn (afb. 10.1 en 10.2):
stator• 
rotor• 
huis• 
poelie• 
ventilator• 
koolborstels• 
dioden.• 

Afbeelding 10.3 is het symbool van de dynamo.

poelie

ventilator

stator huis

diodeplaat
huis stator ventilator

poelie

rotor

diode

koolborstel

Afb. 10.1 Bosch-dynamo met uitwendige koelventilator

stator huis

huis

ventilator

spanningsregelaar

koolborstels

poelie

poelie

ventilator

rotor

Afb. 10.2 Nippon Denso-dynamo met inwendige koelventilators
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G G
3

U

W D+ B+

B-

a                          b    a  in werkelijkheid b  symbool

U

U

V

V

W

W

Afb. 10.3 Dynamo; symbool   Afb. 10.4 Stator

Stator

De wisselspanning van de dynamo wordt opgewekt (geïnduceerd) in de stator. In afbeelding 10.4 
zie je het uiterlijk en het symbool van de stator.

De stator bestaat uit metalen plaatjes die ten opzichte van elkaar zijn geïsoleerd. De plaatjes zijn 
voorzien van uitsparingen waarin de windingen (spoelen) zijn aangebracht.

De stator heeft drie groepen spoelen (U, V en W). De drie groepen zijn ten opzichte van elkaar 
120° in fase verschoven. De spoelen (U, V en W) zijn volgens een ster- of een driehoekschakeling 
met elkaar verbonden.

De drie spoelen (U, V en W) bestaan op hun beurt uit zes in serie geschakelde spoelen.

De spoelen U, V en W zijn verbonden met de plus- en mindioden. De dioden zorgen voor het 
gelijkrichten van de wisselspanning.

Rotor

De rotor zorgt voor het magnetisch veld dat nodig is om in de stator een spanning op te 
wekken. Afbeelding 10.5 geeft het uiterlijk en het symbool van de rotor weer.

a  in werkelijkheid b  symbool

Afb. 10.5 Rotor

De rotor is niet uitgevoerd als permanente magneet, maar als elektromagneet. Dit is nodig om 
de spanning die de dynamo levert, te begrenzen.
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De rotor bestaat uit (afb. 10.6):
twee poolklauwen• 
een kern• 
een veldwikkeling (spoel)• 
twee sleepringen.• 

+-

koolborstels

sleepringen

poolklauw poolklauw

veldwikkeling

kern

Afb. 10.6 Opbouw van de rotor

De veldwikkelingen zijn aangebracht rond een kern. Daaromheen zitten de poolklauwen. Om de 
rotor te bekrachtigen, moet er een stroom door de veldwikkeling gestuurd worden (veldstroom). 
De veldstroom wordt via koolborstels en sleepringen aan de veldwikkeling toegevoerd. De 
koolborstels bestaan voor een groot deel uit koolstof en zijn redelijk slijtvast.

Zodra de veldstroom loopt, wordt één poolklauw de noordpool en de andere de zuidpool 
(afb. 10.7).

zuidpool

noordpool

Afb. 10.7 Krachtlijnen rondom de rotor

Het ontstaan van de noordpool en de zuidpool is afhankelijk van de stroomrichting door de 
veldwikkeling. Wanneer de stroomrichting door de rotor omdraait, verwisselen de noordpool en 
de zuidpool van plaats.

Doordat de poolklauw meerdere ‘vingers’ heeft, ontstaan ook meerdere magneten. Een 
noordpool en een zuidpool samen, vormen één poolpaar. Meestal heeft een rotor zes poolparen. 
Per omwenteling van de rotor ontstaan dan zes perioden. Als de rotor 2400 omw./min. maakt, is 
de frequentie van de opgewekte wisselspanning: 2400/60 x 6 = 240 Hz. 

De vingers van de poolklauwen zijn puntig uitgevoerd. Dit geeft een gunstig verloop van 
de magnetische krachtlijnen. De magnetische krachtlijnen lopen hierdoor enigszins schuin, 
waardoor bijgeluiden (magnetische brom) zo veel mogelijk worden beperkt.
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Ventilator

Als de dynamo veel energie moet leveren, wordt hij flink warm. Bovendien wordt de dynamo 
warm doordat hij dicht bij het motorblok is gemonteerd. Om oververhitting te voorkomen moet 
de dynamo gekoeld worden. Een te hoge temperatuur van de dynamo kan tot gevolg hebben 
dat:

dioden defect raken• 
soldeerverbindingen losraken• 
isolatiematerialen smelten.• 

Een ventilator zorgt voor koeling van de dynamo. Er is inwendige en uitwendige koeling 
mogelijk (afb. 10.8 en 10.9).

koelrib

Afb. 10.9 Uitwendige koelingAfb. 10.8 Inwendige koeling

Bij inwendige koeling stroomt er koele lucht door de dynamo. Alle onderdelen worden op deze 
manier goed gekoeld. Er is echter kans dat de dynamo inwendig vervuilt, doordat de koellucht 
stofdeeltjes meeneemt naar de dynamo.

Bij uitwendige koeling wordt koele lucht langs de dynamo gevoerd. Het huis van de dynamo is 
dan uitgevoerd met koelribben. Doordat er geen koellucht in de dynamo komt, vervuilt deze 
minder. Het inwendige van de dynamo wordt minder intensief gekoeld.

De schoepen op de ventilator kunnen schuin of recht geplaatst zijn (afb. 10.10 en 10.11).
Schuin geplaatste schoepen kunnen in verband met de richting van de luchtstroom maar op 
één manier worden geplaatst. Vaak staat de draairichting van de dynamo met een pijl op de 
ventilator aangegeven.

Afb. 10.11 Rechte schoepenAfb. 10.10 Schuine schoepen
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11 Voorbekrachtiging

In de statorspoelen van een wisselstroomdynamo wordt pas een spanning opgewekt als aan 
twee voorwaarden is voldaan:

de rotor moet draaien• 
de rotor moet magnetisch zijn.• 

Als de motor loopt, draait de rotor, en is aan de eerste voorwaarde voldaan. Aan de tweede 
echter nog niet, de rotor is namelijk een elektromagneet. Zonder magnetisch veld wordt er in de 
stator geen spanning opgewekt (geïnduceerd). Met andere woorden: als er geen stroom door de 
rotor gaat, levert de dynamo geen elektrische energie.

De stroom die nodig is om de rotor magnetisch te maken kan niet altijd door de dynamo zelf 
worden geleverd. Om de dynamo op spanning te laten komen is voorbekrachtiging nodig. De 
stroom die de rotor magnetisch maakt, wordt dan door de accu geleverd.

Voorbekrachtiging gebeurt vaak via het laadstroomcontrolelampje en het contactslot (afb. 11.1).

U

VW

Dvw Dvu Dvv D+w D+u D+v

D -w D -u D -v

B+

DF

L CS

D-

D+

DF

S

15

CS = contactslot
L = laadstroomcontrolelampje
S = spanningsregelaar

Afb. 11.1 Voorbekrachtigingscircuit

Als het contact wordt aangezet, gaat er een stroom vanaf de plus van de accu via het 
contactslot, het laadstroomcontrolelampje, de rotorwikkeling (veldwikkeling) en de 
spanningsregelaar naar massa. Het magnetisch veld is nu bekrachtigd. Als de motor draait, levert 
de dynamo energie. 
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De spanning die de dynamo levert, komt via de plusdioden D+U, D+V en/of D+W op de 
rechterzijde van het laadstroomcontrolelampje. Via de velddioden DVU, DVV en DVW komt 
deze spanning op de linkerzijde van het laadstroomcontrolelampje. Aan beide zijden van het 
laadstroomcontrolelampje staat dan dezelfde spanning. Het controlelampje dooft.

De velddioden DVU, DVV en DVW voorkomen dat er bij ingeschakeld contact en niet draaiende 
motor stroom door de statorwikkelingen gaat.
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12 Spanningsregeling

De spanning die de dynamo opwekt, is afhankelijk van:
het toerental van de dynamo• 
de sterkte van het magnetisch veld• 
constructie (aantal windingen van de statorspoelen).• 

De dynamo moet onder alle belastingsomstandigheden en bij elk toerental een constante 
spanning leveren. Hiervoor zorgt de spanningsregelaar (afb. 12.1).

rotorspoel
(veldspoel) poolklauw statorspoel spanningsregelaar

dioden

Afb. 12.1 Dynamo met spanningsregelaar

Het afgegeven vermogen van de dynamo is afhankelijk van het toerental van de rotor en de 
veldstroom. Als het toerental van de dynamo wordt verhoogd of de veldstroom groter wordt, 
levert de dynamo meer vermogen. 

vermogen = spanning x stroom (P = U x I)

De verhouding tussen veldsterkte, toerental en de afgegeven stroom en spanning wordt 
geregeld door de spanningsregelaar. 

De spanningsregelaar regelt de veldstroom en daarmee de sterkte van het magnetisch veld 
(veldsterkte). 

Wanneer de dynamospanning de afgeregelde waarde bereikt, onderbreekt de regelaar de 
veldstroom. Dit vermindert de sterkte van het magnetisch veld, waardoor de afgegeven 
spanning daalt. 

Als de spanning terugloopt tot beneden de minimumwaarde, wordt de veldstroom weer 
ingeschakeld door de regelaar. De afgegeven spanning gaat weer omhoog, totdat de maximale 
waarde is bereikt, waarna de procedure wordt herhaald. Deze wisselingen gaan zo snel dat de 
afgegeven spanning op de gewenste waarde blijft.
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Principewerking van de regelaar

De spanningsregelaar werkt elektronisch. Afbeelding 12.2 is het principeschema van een dynamo 
met spanningsregelaar.

B

EC

B

EC

U

VW

Dvw Dvu Dvv D+w D+u D+v

D -w D -u D -v

B+

DF

T1

T2

Z

R1

R2 R3

L CS

D+ D-

F

CS = contactslot
L = laadstroomcontrolelampje
F = veldwikkeling 

(rotorwikkeling)

Afb. 12.2 Dynamo met spanningsregelaar

De veldwikkeling (F) is via transistor T1 verbonden met massa. Als T1 in geleiding is, gaat de 
veldstroom vanaf aansluiting DF via veldwikkeling F en transistor T1 naar massa. De veldstroom 
wordt onderbroken als T1 uit geleiding gaat (sperren).
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Een transistor is in geleiding als er een stuurstroom door de basis en de emitter gaat (afb. 12.3). 
Zodra de stuurstroom vloeit, kan de hoofdstroom via de collector en de emitter door de 
transistor.

hoofdstroom

Ic Ie
collector emitter

stuurstroombasis

Ib

R

Afb. 12.3 Transistor

Het geleiden of sperren van T1 hangt af van de toestand van T2 (afb. 12.2). Als T2 spert, is de 
basis van T1 via R1 verbonden met + (aansluiting DF). De emitter van T1 is verbonden met massa. 
Er vloeit een basisstroom, zodat T1 geleidt. De veldstroom is ingeschakeld, deze gaat van DF via 
F en T1 naar massa.

Als T2 geleidt, is de basis van T1 via de collector en emitter van T2 verbonden met massa. De 
emitter van T1 is eveneens verbonden met massa. Er is nu geen spanningsverschil tussen de basis 
en de emitter van T1. Er vloeit geen basisstroom, zodat T1 spert. De veldstroom is uitgeschakeld.

Het wel of niet geleiden van T2 hangt af van de toestand van de zenerdiode Z. 
Een zenerdiode laat in sperrichting stroom door als de spanning in sperrichting groter is dan 
de zenerspanning. Dus als de spanning op punt P groter is dan de zenerspanning, geleidt de 
zenerdiode. In dat geval:

geleidt T2• 
waardoor T1 spert• 
waardoor de veldstroom is uitgeschakeld.• 

Als de spanning op punt P kleiner is dan de zenerspanning, spert de zenerdiode, waardoor:
T2 spert• 
T1 geleidt• 
de veldstroom is ingeschakeld.• 

De grootte van de spanning op punt P en de zenerspanning van Z zijn dus belangrijk in verband 
met het in- en uitschakelen van de veldstroom.

Stel, de afgeregelde spanning van de dynamo is 14,4 V. Dit betekent dat de veldstroom 
uitgeschakeld wordt bij een spanning van 14,4 V op aansluiting DF (+ in afb. 12.2). We moeten 
nu weten hoe groot de spanning op punt P in dit geval is. De grootte van de spanning op punt P 
wordt bepaald door de verhouding tussen de weerstanden R2 en R3 (afb. 12.4).
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Afb. 12.4

Stel dat de verhouding R2 : R3 is: 2 : 1. Dan is de spanning over R3 bij het bereiken van de 
afgeregelde spanning: 
1/3 x 14,4 V = 4,8 V 

Verklaring:

R2 + R3 = 2 + 1 = 3 
- UR2 = 2/3 x de afgeregelde spanning en UR3 = 1/3 x de afgeregelde spanning.
De spanning op punt P is gelijk aan UR3.
De zenerspanning van Z moet dus 1/3 x 14,4 V = 4,8 V zijn om de veldstroom uit te schakelen bij 
een dynamospanning van 14,4 V. 

De spanning over R2 is dan:
2/3 x 14,4 V = 9,6 V.
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13 Verliezen in de aandrijving van de dynamo

De dynamo wordt aangedreven door een riem (afb. 13.1).

Afb. 13.1 Aandrijving dynamo

De tegenwerking die door de aandrijving overwonnen moet worden, is afhankelijk van het 
vermogen dat de dynamo moet leveren. Hoe groter het vermogen dat de dynamo moet leveren, 
des te ‘zwaarder’ moet de riem aan de dynamopoelie trekken. Ook zal als het dynamotoerental 
groter wordt, de ‘slip’ van de riem toenemen. 

Uit het bovengenoemde kun je opmaken dat de spanning van de riem erg belangrijk is. Deze 
riemspanning mag niet te laag zijn in verband met de slip. Een te hoge spanning zorgt echter 
voor een te grote belasting van de lagers.

Rendement

Bij een riemoverbrenging zijn er net als bij alle andere overbrengingen verliezen. Het verlies bij 
een riemoverbrenging is ongeveer 20%. 

Dit betekent: als een dynamo 400 watt moet leveren, moet er 500 watt via de krukas worden 
toegevoerd. 

Er is dan nog geen rekening gehouden met de verliezen in de dynamo zelf. Er moet dus nog 
meer dan 500 watt worden toegevoerd.

Het rendement geeft aan hoeveel verliezen er zijn.

� = 
Paf
Ptoe

 x 100%

Hierin geldt:
� = rendement in %
Paf = afgevoerd vermogen (het door de dynamo geleverd vermogen)
Ptoe = toegevoerd vermogen (wordt door de krukaspoelie van de motor aan de aandrijfriem 
geleverd)
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Om de verliezen in de riemoverbrenging zo klein mogelijk te houden, moet:
de riemspanning goed zijn; een te grote riemspanning geeft een overbelasting van de • 
lagers, een te kleine riemspanning geeft slip
de omspannen hoek om de riemschijf voldoende zijn• 
de wrijvingscoëfficiënt tussen riem en riemschijf voldoende zijn.• 

De riemschijf van de dynamo is kleiner dan de riemschijf op de krukas. Dit houdt in dat het 
toerental van de dynamo hoger is dan het toerental van de krukas.
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14 Laadspanning en laadstroom meten

De laadspanning en de laadstroom geven een indruk van de werking van de dynamo en de 
spanningsregelaar. De spanning die de dynamo levert, kun je eenvoudig meten door een 
voltmeter aan te sluiten over de klemmen van de accu:

als de motor niet draait, wordt de • klemspanning van de accu gemeten
als de motor draait, wordt de door de spanningsregelaar geregelde • dynamospanning 
gemeten.

De spanning van de dynamo zal toenemen met het toerental van de motor, tot de afgeregelde 
spanning wordt bereikt. Daarna zal de dynamospanning niet hoger worden, ook niet als het 
motortoerental verder toeneemt.

De afgeregelde spanning kun je op twee manieren meten:
belast• ; er zijn geen verbruikers ingeschakeld
onbelast• ; er zijn zo veel mogelijk verbruikers ingeschakeld.

De afgeregelde spanning is afhankelijk van het merk en type dynamo. De waarde van de 
afgeregelde spanning ligt bij een 12 V-dynamo tussen de 13,5 en 15,5 V. De juiste waarde kun je 
vinden in de werkplaatsdocumentatie. Hier zijn ook de toerentallen vermeld waarbij gemeten 
moet worden.

Belangrijk:

Deze methode is niet nauwkeurig genoeg om exact de afgeregelde dynamospanning te meten. 
De meting is bedoeld om globaal te controleren of de combinatie dynamo/regelaar voldoende 
spanning levert.

In afbeelding 14.1a zie je hoe je met een stroomtang de laadstroom kunt meten. De stroomtang 
wordt rondom de leiding aangebracht.
In afbeelding 14.1b is een voltmeter aangesloten op B+ van de dynamo en massa. Op deze 
manier kun je bij de draaiende motor de laadspanning meten. De voltmeter kun je ook 
aansluiten op de plus en min van de accu.

a  laadstroom meten met een ampèretang b  laadspanning meten

verbruikers verbruikers

voltmeter

Afb. 14.1 Laadspanning en laadstroom meten
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Stroomtang

Als je met een ampèremeter een stroom wilt meten, moet je de stroomdraad losnemen, 
en de ampèremeter in serie aansluiten met de verbruiker. Met een stroomtang kun je een 
stroom meten zonder de stroomdraad los te nemen. De stroomtang breng je aan rondom de 
stroomdraad, zoals je in afbeelding 14.1 kunt zien.

Met een stroomtang kun je grote stromen meten, maar afhankelijk van de uitvoering ook zeer 
kleine.

De stroomtang meet het magnetisch veld rondom de stroomdraad. Hoe groter de stroom 
door de stroomdraad, hoe sterker het magnetisch veld. In de stroomtang zit een sensor. Het 
magnetisch veld rondom de stroomdraad zorgt ervoor dat in deze sensor een spanning wordt 
opgewekt. Hoe sterker het magnetisch veld, hoe groter de spanning.

De stroomtang geeft dus een spanning af. Je moet de stroomtang daarom aansluiten als een 
voltmeter.
Bij het aansluiten van de stroomtang moet je de multimeter op de juiste manier instellen. De 
multimeter moet in de stand mV staan.

Voordat je gaat meten, moet je het nulpunt van de stroomtang instellen. Als er geen stroom 
loopt moet de voltmeter 0 mV aangeven. Instellen doe je met de kalibratieknop (afb. 14.2).

ingesteld 
op mV

ingesteld op 
10 mV/A

ingesteld op 
gelijkspanning

kalibreren 
(nul instellen)

Z1    Z2    Z3

R1    R2    R3    R4

4       5      6

2

3

26
25

1
18

11

7
4

17

S

U

12    13     14

19    20     21

8       9      10

Afb. 14.3 Meting met de stroomtang; 
voorbeeld

Afb. 14.2 Instellen van de multimeter en de 
stroomtang

Het spanningssignaal van de stroomtang kun je aflezen op de multimeter. De grootte van het 
spanningssignaal komt overeen met een bepaalde stroom. Bijvoorbeeld: 1 mV komt overeen met 
een stroom van 1 A. 

Voorbeeld:

In afbeelding 14.3 zie je een voorbeeld van een meting met een stroomtang. De stroomtang is 
ingesteld op 10 mV/A. Dit betekent dat een aanwijzing van 10 mV overeenkomt met een stroom 
van 1 A. De aanwijzing van de multimeter is 15 mV. De stroom is dus 15 / 10 = 1,5 A.
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15 Diagnose aan laadsystemen

Defecten aan het laadsysteem kunnen het gevolg zijn van:
defecten aan de aandrijving van de dynamo• 
een defecte dynamo• 
een defecte regelaar• 
defecten aan de bedrading.• 

Controleer bij klachten over het laadsysteem eerst de aandrijving van de dynamo. De volgende 
stap is het visueel controleren van de bedrading. Let hierbij op:

corrosie en juiste montage van de accuklemmen• 
geoxideerde of doorgebrande zekeringen• 
oxidatie van de aansluitklemmen van de dynamo• 
oxidatie van stekkerverbindingen in de bedrading van het laadsysteem• 
breuk in de bedrading van het laadsysteem.• 

Het laadstroomcontrolelampje kan behulpzaam zijn bij het stellen van een diagnose. Enkele 
voorbeelden:

de controlelamp brandt niet bij een ingeschakelde ontsteking• 
de controlelamp gaat niet uit bij een toenemend toerental• 
de controlelamp brandt met halve sterkte bij een stilstaande en draaiende motor• 
de controlelamp brandt bij een uitgeschakelde ontsteking.• 

Tabel 15.1 geeft een overzicht van storingen, de mogelijke oorzaken en oplossingen.

Tabel 15.1

storing oorzaak oplossing
controlelampje brandt niet bij 
ingeschakelde ontsteking

– lampje defect
– accu leeg
–  onderbreking in kabels B+ (accu) via 

contactslot naar controlelamp
–  stekkerverbinding tussen regelaar en 

dynamo niet in orde
–  veldwikkeling in dynamo doorgebrand

–  slecht contact tussen koolborstels en 
sleepringen

– lampje vernieuwen
– accu laden
–  met voltmeter en schema de 

onderbreking opsporen
–  controleren en als het nodig is 

stekkers vernieuwen
–  met ohmmeter tussen klem DF 

dynamo en massa (D-) controleren
–  controleren met ohmmeter 

(overgangsweerstand meten)

controlelampje gaat niet uit 
bij toenemend toerental

–  massasluiting van kabel D+/61 tussen 
dynamo en regelaar

– regelaar defect
– onderbreking velddioden

–  massasluiting met een ohmmeter 
opsporen

– regelaar vervangen
–  met scoop controleren en als het 

nodig is vervangen
controlelampje brandt met 
halve sterkte bij stilstaande en 
draaiende motor

–  spanningsverlies in kabel tussen 
DF dynamo en DF regelaar

– dynamo defect

– kabel controleren

–  controleren door 2 W 
controlelampje aan te sluiten 
tussen D+ dynamo en B+ dynamo; 

  als het lampje brandt → dynamo 
vervangen; 

  als het lampje niet brandt → 
dynamo in orde

controlelampje brandt bij 
uitgeschakelde ontsteking

– plusdiode maakt kortsluiting – plusdiode vervangen

In afbeelding 15.1 zie je een schema dat je kunt gebruiken bij het zoeken naar de storing.
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 Klacht:
 Laadstroomcontrolelampje brandt niet
 – verbind de uitgang van het laadstroomcontrole-
  lampje met massa
 – zet het contact aan

 lampje brandt niet
 – lampje kapot
 – draadbreuk of los contact

 lampje brandt
 – verbind uitgang lampje met
  velddraad dynamo

 lampje brandt
 – vervang de regelaar

 lampje brandt niet
 – verbind draad veldaansluiting 
  dynamo met massa

 lampje brandt
 – veld heeft draadbreuk
 – borstels defect

 lampje brandt niet
 – draad van veldaansluiting 
  regelaar naar veldaansluiting 
  dynamo is onderbroken

Afb. 15.1 Schema voor het opsporen van storingen

Componenten van dynamo’s controleren

Als door middel van metingen aan de auto is vastgesteld dat de dynamo niet goed functioneert, 
moet je de dynamo uitbouwen. Daarna kun je de dynamo controleren op bijgeluiden. Dit kan op 
de volgende manier (afb. 15.2):

draai de poelie met de hand rond• 
luister of er abnormale geluiden waarneembaar zijn.• 

Afb. 15.2 De dynamo moet soepel draaien, zonder abnormale bijgeluiden

Bijgeluiden kunnen het gevolg zijn van:
defecte lagers• 
defecte borstels• 
defecte sleepringen.• 

Te veel lagerspeling kan worden vastgesteld door de poelie met de hand in axiale en radiale 
richting te bewegen (afb. 15.3). Er mag geen abnormale speling waarneembaar zijn.
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a radiale speling b axiale speling
Afb. 15.3 Lagerspeling controleren

Als de dynamo uit elkaar genomen is, kunnen de stator en de rotor worden gecontroleerd op:
massasluiting• ; hierbij komen één of meerdere windingen in aanraking met massa
draadbreuk• ; hierbij is een winding onderbroken, zodat de stroomkring geheel of 
gedeeltelijk onderbroken is
kopersluiting• ; hierbij komen windingen met elkaar in aanraking (isolatie tussen 
windingen onderling is verbroken).

Massasluiting, draadbreuk en kopersluiting kunnen worden opgespoord met behulp van 
een ohmmeter. De weerstand van de rotor- en statorwikkeling moet dan wel bekend zijn 
(werkplaatsdocumentatie). Als er geen gegevens bekend zijn, ga dan uit van de volgende 
waarden:

rotor: 3-5 • �
stator: 0,1-0,5 • � per fase.

Rotor controleren op massasluiting

Controleer de rotor met een ohmmeter op massasluiting:
plaats één meetpen van de ohmmeter op een van de sleepringen en de andere op de as • 
of de poolklauw van de rotor (afb. 15.4)
de weerstand moet oneindig groot zijn.• 

Is de gemeten weerstand niet oneindig groot, dan heeft de rotor massasluiting.

Afb. 15.5 Rotor controleren op draadbreukAfb. 15.4 Rotor controleren op massasluiting

Rotor controleren op draadbreuk

plaats de meetpennen van de ohmmeter elk op één sleepring van de rotor (afb. 15.5)• 
de weerstand die je meet, moet nu overeenkomen met de door de fabrikant • 
opgegeven waarde.

Is de weerstand oneindig groot, dan is er sprake van draadbreuk.
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Rotor controleren op kopersluiting

Voor het controleren van de rotor op kopersluiting moet dezelfde meting worden verricht als 
voor het controleren op draadbreuk:

plaats de meetpennen van de ohmmeter elk op één sleepring van de rotor (afb. 15.5)• 
de weerstand moet overeenkomen met de door de fabrikant opgegeven waarde.• 

Een te kleine weerstand duidt op kopersluiting.

Stator controleren 

Om de stator te kunnen doormeten moet je de drie statorwikkelingen (U, V en W) losmaken van 
de dioden.

Stator controleren op massasluiting

Plaats één meetpen van de ohmmeter op het uiteinde van een van de spoelen en de andere op 
massa (afb. 15.6).

De weerstand moet oneindig groot zijn. Meet op deze manier alle drie de spoelen door.

Afb. 15.6 Stator controleren op massasluiting

Stator controleren op draadbreuk

Je controleert de stator op draadbreuk door telkens de weerstand tussen twee aansluitdraden te 
meten:

tussen U en V (afb. 15.7)• 
tussen U en W• 
tussen V en W.• 
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Afb. 15.7 Stator controleren op draadbreuk

Op deze manier meet je bij een sterschakeling steeds de weerstand van twee spoelen in serie. 
Meet je een oneindig grote weerstand, dan is er sprake van draadbreuk in één van de spoelen.

Stator controleren op kopersluiting

Om de stator op kopersluiting te controleren moet je dezelfde metingen verrichten als voor het 
controleren op draadbreuk.
Kopersluiting is moeilijk op te sporen omdat de spoelen op zich al een zeer lage weerstand hebben. 
Gebruik voor het opsporen van kopersluiting een gevoelige ohmmeter. In geval van kopersluiting zal 
bij een van de metingen de gemeten weerstand duidelijk lager zijn dan bij de andere. 
Als de stator kopersluiting heeft, zal in de stator extra warmte-ontwikkeling optreden.

Dioden controleren

Dioden kun je controleren met een proeflampje of met een diodetester. Het controleren van de 
dioden met een proeflampje gaat als volgt (afb. 15.8):

sluit de lamp en de diode aan op een spanning van 12 V zoals in afbeelding 15.7a is • 
aangegeven
sluit de schakelaar en kijk of de lamp brandt• 
sluit daarna de lamp en de diode aan zoals in afbeelding 15.7b is aangegeven (plus en • 
min wisselen)
sluit de schakelaar en kijk of de lamp brandt.• 

a lamp brandt b lamp brandt niet

Afb. 15.7 Diode controleren

Brandt de lamp bij de eerste meting wel en bij de tweede niet, dan is de diode goed. Brandt de 
lamp bij geen van beide metingen, of bij beide metingen, dan is de diode defect.
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1 INLEIDING VRAGEN

Er zijn geen vragen bij de Inleiding

2 STROOMVOORZIENINGSINSTALLATIE VRAGEN

1 Waarvoor dient het laadsysteem?

2 Hoe ontstaat de spanning die de dynamo levert?

3 Hoe wordt de dynamo aangedreven?

4 Waarom moet de spanning die de dynamo levert gelijkgericht worden?

5 Noteer twee situaties waarin de accu de energie levert voor de elektrische verbruikers.

1

2

6 De afbeeldingen 2.1 en 2.2 zijn een schematische voorstelling van het laadsysteem.
 a  Geef in afbeelding 2.1 met pijlen aan hoe de stroom loopt tijdens normaal bedrijf. Er zijn 

veel elektrische verbruikers ingeschakeld en de accu is onvoldoende geladen.
 b Geef in afbeelding 2.2 aan hoe de stroom loopt tijdens het starten.

verbruikers

dynamo

accu

verbruikers

dynamo

accu

Afb. 2.2 StartenAfb. 2.1 Normaal bedrijf
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7 De dynamo levert een stroom van 38 A. De verbruikers die zijn ingeschakeld vragen samen 
een stroom van 45 A. Geef in afbeelding 2.3 met pijlen aan hoe de stroom loopt. Zet bij de 
pijlen hoe groot de stroom is.

verbruikers

dynamo

accu

Afb. 2.3
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3 ACCU: DOEL, PRINCIPEWERKING EN OPBOUW VRAGEN

1 Welke taak heeft de accu in een auto?

2 De negatieve platen van een accu bestaan uit poreus lood. De positieve platen bevatten veel 
looddioxide. Wat is de ladingstoestand van deze accu?

3  De soortelijke massa van de elektrolyt in een accu bedraagt 1160 kg/m3. Wat is de 
ladingstoestand van deze accu?

4 Bij het ontladen van de accu wordt van de plusplaat looddioxide omgezet naar 

 De hoeveelheid zwavel in de elektrolyt wordt tijdens het ontladen GROTER / KLEINER.
 De soortelijke massa van de elektrolyt STIJGT / DAALT tijdens het ontladen.

5 Waaruit bestaat elektrolyt?

6 Hoe zijn de plus- en minplaten van een accu opgebouwd?

7 Waarom is een plusplaat van een accu altijd tussen twee minplaten geplaatst?

8 Waarvoor dienen de separatoren in een accu?

9 Waarvoor dient de vrije ruimte onder in de cel van een accu?
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10 Als de accu stroom levert, wordt in de accu

A chemische energie omgezet in elektrische energie en stijgt de soortelijke massa van het 
elektrolyt

B elektrische energie omgezet in chemische energie en stijgt de soortelijke massa van het 
elektrolyt

C chemische energie omgezet in elektrische energie en neemt de soortelijke massa van het 
elektrolyt af

D elektrische energie omgezet in chemische energie en neemt de soortelijke massa van het 
elektrolyt af

11 Waaraan kun je de pluspool van een accu herkennen?

A een blauwe kleur en een grotere diameter

B een blauwe kleur en een kleinere diameter

C een rode kleur en een grotere diameter

D een rode kleur en een kleinere diameter

ACCU-UITVOERINGEN VRAGEN

1 Wat is een onderhoudsvrije accu?

2 Waarin verschilt een gel-accu van een natte accu?

3 Waarin verschilt een AGM-accu van een natte accu?

4 Waarom worden AGM-accu’s niet in de motorruimte gemonteerd?

5 Noem twee gunstige eigenschappen van een AGM-accu.

1

2
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4 BRONSPANNING, KLEMSPANNING EN INWENDIGE WEERSTAND VRAGEN

1 Wat wordt er bedoeld met de bronspanning?

2 Wat wordt er bedoeld met de klemspanning?

3 De bronspanning is altijd HOGER / LAGER dan de klemspanning.

4 Is de bronspanning te meten? Verklaar je antwoord.

5 Een accu levert een stroom van 20 A. De inwendige weerstand bedraagt 0,008 �. Bereken het 
spanningsverlies in de accu.

6 De bronspanning van een accu is 12,5 V. De klemspanning bedraagt 11,6 V, en de accu levert 
een stroom van 90 A. Bereken:

 a het spanningsverlies in de accu
 b de inwendige weerstand van de accu

7 Een accu levert een stroom van 8 A, en heeft een inwendige weerstand van 0,02 �. De 
klemspanning bedraagt 11,8 V. Bereken de bronspanning.

8 Noem twee factoren die van invloed zijn op de inwendige weerstand van een accu.

1

2

9 Verklaar waarom een accu in de winter minder presteert dan in de zomer.
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5 CAPACITEIT EN KOUDESTARTSTROOM VRAGEN

1 Wat wordt bedoeld met de capaciteit van een accu?

2 Wat betekent het als de accu een capaciteit heeft van 40 Ah?

3 Een batterij met een capaciteit van 48 Ah kan WEL / NIET gedurende één uur een stroom 
leveren van 48 A. Verklaar het antwoord.

4 Leg uit waarom (bij strenge vorst) het begrip koudestartstroom voor startaccu’s belangrijker is 
dan de capaciteit.

5 De koudestartstroom van een accu bedraagt 180 A. Leg uit wat dit betekent.

6 Een 12 V-accu heeft een koudestartstroom van 220 A. Wat betekent dit?

A na 30 seconden ontladen bij –18 °C en een ontlaadstroom van 220 A is de klemspanning 
nog minimaal 9 V

B na 30 seconden ontladen bij –18 °C en een ontlaadstroom van 220 A is de klemspanning 
nog minimaal 1,5 V

C na 150 seconden ontladen bij –18 °C en een ontlaadstroom van 220 A is de klemspanning 
nog minimaal 1,5 V per cel

D na 150 seconden ontladen bij –18 °C en een ontlaadstroom van 220 A is de klemspanning 
nog minimaal 9 V

7 Een 12 V-accu met een capaciteit van 100 Ah

A kan gedurende 20 uur een stroom leveren van 12 A

B kan een uur lang een stroom leveren van 100 A

C kan gedurende 20 uur een stroom leveren van 5 A

D kan 12 uur lang een stroom leveren van 100 A
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8 Een 12 V-accu heeft een capaciteit van 50 Ah. Hoe hoog moet de koudestartstroom ongeveer 
zijn?

A 12 A

B 50 A

C 250 A

D 600 A
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6 ACCU’S IN DE WERKPLAATS VRAGEN

ONDERHOUD AAN ACCU’S VRAGEN

1 Noteer drie punten waarop je accu’s bij een onderhoudsbeurt moet controleren.

1

2

3

2 Bij sommige accu’s ontbreken de vuldoppen. Hoe kan de toestand van deze accu’s worden 
gecontroleerd?

3 Welke belangrijke eigenschap hebben de zogenaamd onderhoudsvrije accu’s?

4 Waarmee moeten accu’s worden bijgevuld als het niveau van de elektrolyt te laag is?

5 Welke maatregelen moet je nemen als er elektrolyt op de lak van de auto is gemorst?

6 Wat is er aan de hand als de testindicator van een accu een lichte (heldere) kleur heeft?

ACCU TESTEN VRAGEN

1 Waarom is het belangrijk dat bij het onderhoud de accu wordt getest?
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2 Waarom is een ‘conductance-meting’ erg geschikt om de conditie van de accu te testen?

3 Welke van de ‘gegevens’ die meestal op de accu staan test je met een conductance-meting?

ACCU LADEN VRAGEN

1 Een accu moet geladen worden met een GELIJKSTROOM / WISSELSTROOM.

2 Vul in: 

a De spanning van een ontladen accucel bedraagt ongeveer V.

b Is de cel volledig geladen, dan is de spanning ongeveer   V.

c Bij een celspanning van ongeveer   V ontstaat er knalgas.

3 Waardoor ontstaat knalgas?

4 Welk principe verschil is er tussen bufferladen en de andere laadmethoden die in de les zijn 
genoemd?

5 Vul in:
 Een accu heeft een capaciteit van 36 Ah. Deze accu wordt met een normaallader geladen. 

De grootte van de laadstroom moet liggen tussen   en  A.

6 Teken hieronder het schema, waarbij twee accu’s van 12 V 55 Ah met elkaar zijn verbonden. 
De uitgangsspanning moet 24 V zijn.
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7 Je wilt twee accu’s van 12 V 44 Ah gelijktijdig laden. Je beschikt over een 12 V-laadinrichting. 
Teken hieronder het aansluitschema.

8 Waarom moet je bij het laden van een accu rekening houden met de laadfactor?

9  Een accu heeft een capaciteit van 60 Ah. De accu is voor 40% geladen. De laadfactor is 1,2. 
 Hoeveel Ah moet de lader aan de accu leveren om de accu voor 100% te laden? 
 Stel: de laadstroom is 6A. Hoelang moet de accu aan de lader staan om deze voor 100% te 

laden?

10 Een accu heeft een capaciteit van 60 AH. De laadstroom bedraagt 0,6 A. Deze accu wordt 
buiten de auto geladen door

A normaalladen

B snelladen

C druppelladen

D bufferladen

11 Een accu met een capaciteit van 50 Ah is voor 20% geladen. De accu wordt geladen met een 
stroom van 4 A. De laadfactor is 1,2.

A er moet 10 Ah worden bijgeladen en de accu moet 2,5 uur aan de lader staan

B er moet 12 Ah worden bijgeladen en de accu moet 3 uur aan de lader staan

C er moet 40 Ah worden bijgeladen en de accu moet 10 uur aan de lader staan

D er moet 48 Ah worden bijgeladen en de accu moet 12 uur aan de lader staan



Laadsystemen 71

STARTHULP VRAGEN

1 Waarom moet je bij het ‘overstarten’ met behulp van bijvoorbeeld een ‘losse’ accu 
spanningspieken voorkomen?

2 Waarom moet je bij het ‘overstarten’ met behulp van een ‘losse’ accu de minpool van deze 
accu verbinden met een metalen deel van de motor, en niet met de minpool van de lege 
accu?

3 Hoe kun je spanningspieken bij het losnemen van de hulpstartkabels voorkomen?
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7 LAADSYSTEEM: FUNCTIE EN OPBOUW VRAGEN

1 Wat is de functie van de dynamo?

2 Wanneer moet de accu stroom leveren?

3 Vul in: gelijk- of wisselspanning

In de dynamo wordt een   opgewekt. 

De dynamo levert   aan de installatie.

4 Waarom moet de spanning die in de dynamo wordt opgewekt worden gelijkgericht?

5 Welke invloed heeft het toerental van de motor op de spanning van de dynamo?

6 Waarom mag de spanning die de dynamo levert niet te hoog zijn?

7 De spanning die in een dynamo wordt opgewekt is een:

A gelijkspanning

B blokspanning

C wisselspanning

D pulserende wisselspanning

8 De spanning die het laadsysteem aan de elektrische installatie levert is een:

A gelijkspanning

B blokspanning

C wisselspanning

D pulserende wisselspanning
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9 Welke functie heeft de regelaar bij een dynamo?

A voorkomen dat bij lage rotatiefrequentie de dynamospanning te laag is

B voorkomen dat bij hoge rotatiefrequentie de dynamospanning te laag is

C voorkomen dat bij lage rotatiefrequentie de dynamospanning te hoog is

D voorkomen dat bij hoge rotatiefrequentie de dynamospanning te hoog is
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8 DYNAMO: WERKINGSPRINCIPE VRAGEN

1 Bekijk afbeelding 8.1. Geef twee mogelijkheden om in de spoel een spanning op te wekken.

1

2

0

N Z

Afb. 8.1

2 In afbeelding 8.2 roteert het magnetisch veld binnen het draadraam. Noem drie factoren die 
van invloed zijn op de grootte van de spanning die in de wikkeling wordt opgewekt.

1

2

3

N

Z

Afb. 8.2

3 Teken in afbeelding 8.3 het verloop van de spanning die in de spoel wordt opgewekt, als de 
magneet één omwenteling maakt.

U

U

0° 180° 360°

+

0

S

N

Afb. 8.3
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4 Kleur in afbeelding 8.4:
 – spoel U blauw
 – spoel W rood
 – één periode van spoel U blauw
 – één periode van spoel W rood.

U V W

WVU

Afb. 8.4

5 Waarom past men bij autodynamo’s zes in serie geschakelde spoelen toe?

6 Waarom past men bij autodynamo’s geen permanente magneet toe om een magnetisch veld 
te verkrijgen?

7 Een dynamo heeft een elektromagneet met één poolpaar en drie spoelgroepen (U, V en W). 
De spanning bereikt een maximale waarde na elke

A 360° verdraaiing van de elektromagneet

B 120° verdraaiing van de elektromagneet

C 60° verdraaiing van de elektromagneet

D 20° verdraaiing van de elektromagneet
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8 Bekijk afbeelding 8.5. De stroom door de veldspoel van de elektromagneet verandert van 
richting. Hierdoor

A verandert ook de maximale waarde van de opgewekte spanning

B verwisselen de noordpool en de zuidpool van de elektromagneet van plaats

C verandert ook de draairichting van de elektromagneet

D verandert er verder niets

U

VW

0

0

0

Afb. 8.5
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9 GELIJKRICHTEN VRAGEN

1 Waarom moet de spanning die een dynamo levert gelijkgericht worden?

2 Wat is een graetzschakeling?

3 Welk voordeel heeft een graetzschakeling?

4 De lamp in afbeelding 9.1 is aangesloten op een wisselspanning. Teken in de grafiek het 
verloop van de stroom door de lamp.

Afb. 9.1

5 De lamp in afbeelding 9.2 is aangesloten op een wisselspanning. Geef in de grafiek het 
verloop van de stroom door de lamp.

Afb. 9.2
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6 Is er verschil in lichtsterkte tussen de beide lampen in de afbeeldingen 9.1 en 9.2? Verklaar 
het antwoord.

7 Het verloop van de spanning die in de dynamo van afbeelding 9.3 wordt opgewekt is 
weergegeven in de grafiek. Geef in afbeelding 9.3 voor het tijdstip T1 met pijlen aan hoe de 
stroom loopt.

 Vul in:

a Op tijdstip T1 zijn de dioden   en   in geleiding.

b In afbeelding 9.3 zijn de plusdioden genummerd met  ,   en 

T1 T2 T3

U V W

2 3

5 6

1

4W V
S

U

A

B+

B

C

Afb. 9.3

8 Bekijk afbeelding 9.3. Welke dioden zijn op tijdstip T2 in geleiding?
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9 Bekijk afbeelding 9.3. Welke dioden zijn op tijdstip T3 in geleiding?

A de dioden 2, 4 en 6

B de dioden 1, 3 en 5

C de dioden 1 en 2

D twee plusdioden en één mindiode

10 Welke spanning levert het laadsysteem aan de elektrische installatie?

A een gelijkspanning

B een blokspanning

C een wisselspanning

D een pulserende wisselspanning
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10 OPBOUW VAN DE DYNAMO VRAGEN 

1 Hoeveel aansluitingen heeft de stator van een dynamo, en waarmee zijn deze aansluitingen 
verbonden?

2 Hoe wordt de stroom genoemd die door de rotor van een dynamo gaat, en waarvoor dient 
deze stroom?

3 Wat gebeurt er als de richting waarin de stroom door de rotor van de dynamo gaat omkeert?

4 Waarvoor dienen koolborstels en sleepringen?

5 De spanning op de sleepringen van de dynamo is 12 V. De rotor heeft een weerstand van 4 �. 
Hoe groot is de stroom door de rotor?

6 Noem twee oorzaken waardoor de dynamo warm wordt.

1

2

7 Noem minimaal drie storingen die kunnen ontstaan door een te hoge temperatuur van de 
dynamo.

1

2

3

8 Wat wordt bedoeld met inwendige koeling van de dynamo?
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9 Geef een nadeel van inwendige koeling.

10 Wat is de functie van de rotor bij een dynamo?

A ‘drager’ van de opgewekte energie

B gelijkrichten

C toe- en afvoeren van de veldstroom

D leveren van het magnetisch veld

11 Welke stroom gaat door de rotor van de dynamo? 

A de laadstroom

B een wisselstroom

C de veldstroom

D krachtstroom

12 De functie van de koolborstels bij een dynamo is:

A ‘drager’ van de opgewekte energie

B gelijkrichten

C toe- en afvoeren van de veldstroom

D leveren van het magnetisch veld

13 Waarin wordt de energie opgewekt die de dynamo levert?

A in de dioden

B in de stator

C in de rotor

D in de spanningsregelaar

14 Waaraan dankt de dynamo de naam driefasen-wisselstroomdynamo?

A aan de dioden

B aan de opbouw van de rotor

C aan het aantal poolklauwen

D aan de opbouw van de stator
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15 De dynamo in afbeelding 10.1 heeft

A één poolpaar en een driehoekschakeling

B één poolpaar en een sterschakeling

C twee poolparen en een driehoekschakeling

D twee poolparen en een sterschakeling

Z

N

U

V

W

Afb. 10.1

16 Een dynamo heeft een rotor met zes poolparen. Het toerental is 3000 omw./min. Hoe groot is 
de frequentie van de opgewekte wisselspanning?

A (3000 : 60 x 6) = 300 Hz

B (3000 : 60) = 50 Hz

C (3000 : 60 x 3) = 150 Hz

D (3000: 6) = 500 Hz
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11 VOORBEKRACHTIGING VRAGEN

1 Waarvoor heeft de dynamo een veldstroom nodig?

2 Op welke manier wordt het magnetisch veld bekrachtigd van een dynamo die al op spanning 
is?

3 In afbeelding 11.1 is de dynamo op spanning. Spoel U levert de hoogste spanning, spoel V de 
laagste. Geef met pijlen de loop van de veldstroom aan. 

U

VW

Dvw Dvu Dvv D+w D+u D+v

D -w D -u D -v

B+

DF

L CS

D-

D+

DF

S

15

CS = contactslot
L = laadstroomcontrolelampje
S = spanningsregelaar

Afb. 11.1 

4 Heeft het vermogen van het laadstroomcontrolelampje invloed op het magnetisch veld? 
Verklaar het antwoord.
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5 Het laadstroomcontrolelampje dooft als de dynamo op spanning is omdat

A de stroomkring wordt onderbroken

B de spanning op de veldaansluiting nul wordt

C de spanning op de plus- en mindioden gelijk wordt

D er geen spanningsverschil meer is over het laadstroomcontrolelampje

6 Welk onderdeel zorgt voor het magnetisch veld van de dynamo?

A de rotor

B de stator

C de velddioden

D de accu
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12 SPANNINGSREGELING VRAGEN

1 Waarom mag de spanning van de dynamo niet te hoog worden?

2 Welke factoren hebben invloed op de dynamospanning? Noteer er drie.

1

2

3

3 De dynamo levert een stroom van 8 A. De geleverde spanning bedraagt 13,8 V. Bereken het 
vermogen dat de dynamo levert.

4 Bekijk afbeelding 12.1. De zenerdiode (Z) gaat in geleiding bij een spanning van 3,4 V. 
Bereken de afgeregelde spanning.

Afb. 12.1

5 Wat is de functie van een spanningsregelaar?

A een te grote laadstroom voorkomen

B accu en verbruikers beschermen tegen te hoge spanningen

C zorgen dat de grootte van de spanning bij elk toerental te regelen is

D de stroom door de statorwikkelingen regelen
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6 De afgeregelde spanning van de dynamo uit afbeelding 12.2 is 14,6 V. R2 = 450 � en 
R3 = 150 �. Hoe hoog is de spanning op punt P als diode Z in geleiding gaat?

A 14,6 V

B 10,95 V

C 4,87 V

D 3,65 V

B

EC

B

EC

U

VW

Dvw Dvu Dvv D+w D+u D+v

D -w D -u D -v

B+

DF

T1

T2

Z

R1

R2 R3

L CS

D+ D-

F

Afb. 12.2

7 Afbeelding 12.2 is een dynamo met spanningsregelaar. R2 = 200 � en R3 = 100 �. 
De zenerdiode Z gaat in geleiding als de spanning op punt P 4,7 V bedraagt. 
De afgeregelde spanning is dan:

A 14,1 V

B 4,7 V

C 9,2 V

D 14,7 V
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8 Bekijk afbeelding 12.2. Wat is de toestand van de dioden als de afgeregelde spanning is 
bereikt?

A dan geleidt T1 en spert T2

B dan spert T1 en spert T2

C dan spert T1 en geleidt T2

D dan geleidt T1 en geleidt T2

9 Een dynamo draait met een laag toerental. Er zijn veel verbruikers ingeschakeld. De 
gemiddelde veldstroom zal

A klein zijn

B nul zijn

C groot zijn

D geen invloed hebben op de dynamospanning

10 Waar is de spanningsregelaar opgenomen?

A in het laadstroomcircuit

B in het veldstroomcircuit

C in het voorbekrachtigingscircuit

D in de leiding van B+ naar DF
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13 VERLIEZEN IN DE AANDRIJVING VAN DE DYNAMO VRAGEN

1 Waarop moet je letten bij het controleren van de aandrijving van de dynamo? Noteer drie 
punten.

1

2

3

2 Een dynamo levert een vermogen van 300 W. Het rendement is 70%. Bereken het 
toegevoerde vermogen.

3 De krukaspoelie levert 500 W aan de dynamoriem. De dynamo levert een vermogen van 400 
W. Hoe hoog is het rendement?

A 80%

B 40%

C 50%

D 120%
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14 LAADSPANNING EN LAADSTROOM METEN VRAGEN

1 Wat wordt bedoeld met afgeregelde spanning?

2 Welke spanning meet je als de voltmeter is aangesloten over de klemmen van de accu, en de 
motor niet draait?

3 Geef aan waarom er verschil is tussen de onbelaste en de belaste dynamostroom.

4 Welke verbruikers moeten zeker zijn ingeschakeld voor het meten van de belaste 
dynamostroom?

5 Bekijk afbeelding 14.1. Om de laadstroom te meten moet je de stroomtang aansluiten bij

A A

B B

C C

D A of B

A

B

C

verbruikers

Afb. 14.1
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6 Wat is het voordeel van een stroomtang ten opzichte van een ampèremeter?

7 Op welke aansluitingen van de multimeter moet je de stroomtang aansluiten?

8 Op welk bereik moet je de multimeter instellen als deze is aangesloten op de stroomtang?

9 Moet de multimeter worden ingesteld op ‘gelijkspanning, of op ‘wisselspanning’ als je met 
een stroomtang de laadstroom wilt meten? Verklaar je antwoord.

10 Wat meet een stroomtang?

A het magnetisch veld

B de spanning

C de stroomsterkte

11 Welk signaal geeft de stroomtang af?

A een magnetisch signaal

B een spanningssignaal

C een stroomsignaal
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15 DIAGNOSE AAN LAADSYSTEMEN VRAGEN

1 De koolborstels van de dynamo zijn versleten, de sleepringen zijn sterk vervuild. Hoe reageert 
het laadstroomcontrolelampje hierop? Verklaar het antwoord. Maak gebruik van het schema 
van afbeelding 15.1.

2 De velddioden van de dynamo zijn doorgebrand. Hoe reageert het laadstroomcontrolelampje 
hierop? Verklaar het antwoord. Maak gebruik van het schema van afbeelding 15.1.

3 De verbinding tussen de kabel en aansluiting DF van de dynamo is sterk gecorrodeerd (grote 
overgangsweerstand), zie afbeelding 15.1. Het gevolg is

A de controlelamp voor de laadstroom brandt niet bij ingeschakelde ontsteking

B de controlelamp voor de laadstroom gaat niet uit bij toenemend toerental

C  de controlelamp voor de laadstroom brandt met halve sterkte bij stilstaande en draaiende motor

D de controlelamp voor de laadstroom brandt bij uitgeschakelde ontsteking

B

EC

B

EC

U

VW

Dvw Dvu Dvv D+w D+u D+v

D -w D -u D -v

B+

DF

T1

T2

Z

R1

R2 R3

L CS

D+

D-

D2

D1

Afb. 15.1 Schema van een laadsysteem
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4 Er zijn twee velddioden onderbroken (afb. 15.1). De klant komt dan met de volgende klacht

A de controlelamp voor de laadstroom brandt niet bij ingeschakelde ontsteking

B de controlelamp voor de laadstroom gaat niet uit bij toenemend toerental

C de controlelamp voor de laadstroom brandt met halve sterkte bij stilstaande en draaiende 
motor

D de controlelamp voor de laadstroom brandt bij uitgeschakelde ontsteking

5 Welke defecten kunnen er voorkomen aan de stator van de dynamo?

6 Wat is massasluiting?

7 Bij de controle in afbeelding 15.2 brandt de lamp niet als de schakelaar gesloten is. Geef een 
logische verklaring.

 

Afb. 15.2
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8 In afbeelding 15.3 wordt de

A rotor gecontroleerd op massasluiting

B stator gecontroleerd op massasluiting

C rotor gecontroleerd op kopersluiting

D stator gecontroleerd op kopersluiting

Afb. 15.3  Afb. 15.4

9 Welke meting wordt uitgevoerd in afbeelding 15.4?

A de rotor wordt gecontroleerd op massasluiting

B de stator wordt gecontroleerd op massasluiting

C de rotor wordt gecontroleerd op kopersluiting

D de stator wordt gecontroleerd op kopersluiting


