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Gemotoriseerde tweewielers
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Voor het inschakelen van elektrische verbruikers, zoals lampen, 
heb je stroom nodig. Om stroom te geleiden heb je draden nodig: 
geleiders. Normaal gesproken gebruik je twee draden naar één 
verbruiker. Eén draad heen, en één draad terug (retour).

De meeste voertuigen hebben voor de aanvoer van stroom maar 
één draad nodig. Dat is de plusdraad. Als mindraad gebruiken ze 
de carrosserie of het frame. Daar is dus ook de minpool van de 
accu op aangesloten. De carrosserie of het frame zijn meestal 
gemaakt van staal of aluminium: geleidende metalen. Sommige 
auto’s hebben een kunststof carrosserie: die hebben extra draden 
nodig om een gesloten stroomkring te maken. Want kunststof 
geleidt niet.

Het frame is dus deel van het elektrisch systeem. Je hoort dan 
ook wel de uitdrukking ‘min aan massa leggen’. Veel storingen in 
moderne voertuigen hebben te maken met ‘massa-problemen’. 
Dat zijn problemen met de massa-aansluiting.

Vraag
1 Waarom hebben voertuigen meestal maar één draad naar 

een lamp?

 

 

Er zijn een aantal stoffen die stroom geleiden. Meestal zijn dat 
metalen. Deze stoffen hebben één nadeel: ze zijn meestal zwaar. 
Lichtere stoffen die stroom geleiden zijn er wel. Maar die zijn 
meestal duur.

Bekende niet-geleiders zijn: glas, hout, rubber, porselein, olie, 
papier en kunststof (plastic). Een hele goedkope en lichte stof die 
steeds meer wordt gebruikt in voertuigen is kunststof.

Kunststof is echter geen geleider. Auto’s met een kunststof carros-
serie hebben daarom extra draden nodig om een gesloten 
stroomkring te maken. Ze hebben een tweeleidingsysteem.

Vraag
2 Kunststof is wel / geen geleider.

VERLICHTING VOORZIJDE AANPASSEN
sCHAKeliNGeN

Geleiders

Veel kunststof, maar stalen frame

Niet-geleiders

Auto’s met kunststof carrosserie hebben een 
twee-leiding systeem
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Combinaties van serie- en parallelschakelingen komen ook voor in 
de techniek. Een voorbeeld is de lichtdimmer van het dashboard. 
De weerstand staat dan in serie met alle dashboardlampjes. Hoe 
hoger de weerstand van de dimmer, hoe lager de spanning op de 
lampjes.

In theorie is er geen weerstand in de spanningsbron, de geleiders, 
de zekeringen en de schakelaars. Maar in werkelijkheid is dat 
natuurlijk wél zo. Als je het zo bekijkt dan is iedere schakeling van 
componenten een serieschakeling. Er zitten weerstanden in de 
schakeling die alle verbruikers in de schakeling (die parallel staan) 
een lagere spanning bezorgen. Dat heet: spanningsverlies.

Vraag
Spanningsverlies in de schakelaar van de verlichting is een voor-
beeld van serieweerstand / parallelweerstand. Streep het foute 
antwoord door.

Met een multimeter meet je:
- spanning in volt (of kilovolt) met als afkorting V (of kV);
- weerstand in ohm (of kilo-ohm) met als afkorting Ω (of kΩ);
- stroomsterkte in ampères (of milliampères) met als afkorting A 

(of mA).

Alleen moet je bij zo’n meting toch even de gebruiksaanwijzing 
van de multimeter lezen. Sommige multimeters hebben een 
hekel aan hoge stroomsterktes, dus veel ampères. Als je met zo’n 
multimeter te hoge stroomsterktes gaat meten, heb je kans dat 
het apparaat schade oploopt. Sommige onderdelen in de multi-
meter kunnen dan verbranden en dan is de meter gelijk vernield.

Wanneer je grote stromen gaat meten kun je beter een stroom-
tang gebruiken. Dat is een meetapparaat met een klem die je om 
een draad plaatst. De stroomtang meet het elektromagnetische 
veld om de draad en rekent dat om naar een stroomsterkte. Zo 
kun je de stroom meten zonder een ampèremeter in de draad te 
plaatsen.

De hoogte van de spanning, weerstand en stroomsterkte die je 
kunt meten is afhankelijk van het bereik van de multimeter. Het 
meetbereik noem je het werkingsgebied. Een multimeter die ge-
schikt is voor spanningen tot 100 volt gaat kapot als je de meet-
pennen in het stopcontact in de muur steekt. Daar komt namelijk 
230 volt uit!

Raak je met de meetpennen de te meten aansluitingen aan, dan 
houd je de meetpennen vast aan de isolatie. Dus nooit de stalen 
pennen aanraken.

Vraag
24 Wat kun je met een multimeter meten?

 

 

Gemengde schakeling: in theorie heeft een scha-
kelaar geen weerstand, in de praktijk wel

Meten met een multimeter

Multimeter gecombineerd met stroomtang
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Een accu is een opslagruimte voor elektrische energie. De ener-
gie wordt opgeslagen in chemische energie. Maar dat gaat niet 
oneindig door. Als je een accu lange tijd niet gebruikt, verliest hij 
toch langzaam energie. Dat noem je ontladen. Als de accu teveel 
energie verliest, heeft hij niet genoeg kracht meer om de auto de 
starten.

Een accu die te lang leeg staat, zal ook intern beschadigen en niet 
meer goed te laden zijn. Vandaar dat als we een voertuig langere 
tijd niet gebruiken, we een druppellader op de accu zetten: deze 
houdt de accu bij! Het laden van de accu komt later uitgebreid 
aan bod.

In het voertuig is de accu aangesloten op de dynamo. De dynamo 
zorgt ervoor dat de accuspanning op het juiste niveau komt en 
blijft als de motor draait.

Om te begrijpen hoe een accu werkt, moet je in de accu kijken. 
We gaan uit van een standaard loodaccu.

De buitenkant van een accu, de accubak, is gemaakt van dik 
kunststof. Dat zorgt ervoor dat het gevaarlijke accuzuur niet kan 
weglekken. In de accu zitten een aantal ruimtes. Die noem je 
cellen of accucellen. In iedere cel zitten verschillende platen van 
lood. Er zijn negatieve platen en positieve platen. Daartussen 
zitten isolatorplaten.

De negatieve en positieve platen en het accuzuur zorgen voor een 
chemische reactie. Die zorgt ervoor dat elektrische energie ont-
staat. De grootte van de platen en het aantal platen is belangrijk. 
Dat bepaalt hoeveel elektrische energie de accu kan leveren. Dat 
noem je de capaciteit van de accu. Hoe groter het plaatoppervlak, 
hoe groter de capaciteit.

Iedere accucel levert een spanning van 2 V. Hoe meer cellen, hoe 
meer spanning. Een accu met zes cellen van 2 V levert een totale 
spanning van 6 × 2 V = 12 V. Deze spanning noem je de nominale 
spanning van de accu.

VERLICHTING VOORZIJDE AANPASSEN
ComPoNeNteN

De accu

Accu voor een motor of scooter

Het binnenwerk van een accu

Een accu bestaat uit meerdere cellen die in serie 
zijn geschakeld
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De kabels aan de accu en de startmotor zijn dik. Ook de stekkers 
moeten dan dik zijn. Bij de accu zijn dat heel dikke klemmen. 
Maar dat is voor de verlichting niet handig.

Voor de verbruikers die weinig stroom krijgen, gebruik je kabel-
schoentjes. De kabelschoentjes kunnen allerlei vormen hebben:
- een ronde stekker;
- een ring;
- een vork;
- een vlakstekkerhuls.

De vlakstekkerhuls is de meest bekende. Er zijn ook veel maten 
kabelschoentjes. Niet alleen voor het aansluitgedeelte, maar ook 
het deel waar de draad in geklemd wordt. Omdat je natuurlijk 
verschillende dikten draad moet kunnen aansluiten.

Kabelschoentjes en draad verbind je met elkaar met een klem-
tang voor kabelschoenen. Deze tang noemen we ook wel kabel-
schoentang. Er zitten verschillende gaten in om de isolatie van 
het draad te strippen. Maar dat kun je ook doen met een strip-
tang.

Voor auto’s met een CAN-bussysteem zijn er speciale verbindings-
middelen en speciaal gereedschap.

Stekkerverbindingen

Dikke kabel aan de pluspool

Gereedschap voor betrouwbare 
verbindingen: kabelschoenen en 
een striptang

AMP-tang

Speciale striptang Draadstriptang



D&P-TOTAAL GemOTOriseerDe TweewieLers DeeL 1 Pm 334

Meet de remsegmenten op met een schuifmaat en vergelijk de 
meetresultaten met de fabrieksgegevens. Let goed op dat je 
remstof niet inademt. Er kunnen gevaarlijke deeltjes in zitten die 
slecht zijn voor je gezondheid. Vroeger zat er zelfs asbest in, dus 
pas op met oldtimers.

Meet ook de binnenmaat van de remtrommel (in de naaf van het 
wiel) op. Deze kan versleten zijn, waardoor de inwendige diame-
ter groter geworden is.

Vraag
3 De dikte van remvoering meet je op met een rolmaat / bin-

nenmaat / schuifmaat.

Schijfremmen bestaan uit een remschijf met remblokken. De 
remschijven zitten vast aan het wiel. De remblokken zitten in 
remklauwen waarin remcilinders zitten met remzuigers. Deze 
remklauwen zitten vast aan de voorvork of achterbrug.

De remzuigers worden door hydraulische druk tegen de rem-
blokken aangedrukt. De remblokken worden daardoor tegen de 
remschijf aangedrukt. Door de wrijving wordt het wiel afgeremd.

Een remblok bestaat uit een metalen achterplaat met daarop een 
laag wrijvingsmateriaal, ook wel remvoering genoemd. De 
remvoering is op de achterplaat gelijmd.

Harde remvoering slijt minder snel, maar geeft minder wrijving. 
Zachte remvoering slijt sneller, maar heeft een grotere wrijving. 
Het is belangrijk dat een remblok goed zijn warmte opneemt en 
afgeeft.

Als de remblokken versleten zijn, kun je dit zien door tussen de 
remschijf en de remklauw te kijken. Daar kijk je tegen de zijkant 
van het remblokje en zie je hoeveel er nog op zit. De dikte van het 
wrijvingsmateriaal van de remblokjes moet minimaal 1,5 – 2 mm 
zijn en eventuele slijt-indicatoren (sleufjes in het wrijvingsmateri-
aal) moeten zichtbaar zijn. Is dit niet het geval: vervang dan de 
remblokken.

Vraag
4 Racemotoren hebben zachte / harde remvoering.

Remvoeringen opmeten

Het opmeten van de dikte van de remsegmenten

Schijfrem

Schijfrem

Opbouw van een remblok

Minimale dikte remvoering


