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De ontsteking bestaat uit een 6 volt bobine
met belastingsweerstand, een stroomverdeler,
die wordt aangedreven door de nokkenas bij de V6
motor en de hulpas bij de O.H.C. motor, 4 of 6
bougies (Motorcraft) en ontstoorde bougiekabels.
De bobine zit links voor bij de O.H.C. motor en
achter bij de V6 motor.
Radio suppressors zijn gemonteerd aan de bobine
en stroomverdeler etc., als een radio standaard
is gemonteerd.
Op bepaalde modellen, die uitgerust zijn met een
FM radio, is een afschermmantel om de verdeler kap gemonteerd. Deze is gemakkelijk te ver wijderen.
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Afb. 1

Ontstekingssysteem
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PRINCIPE VAN WERKING
Bobine
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Het ontstekingssysteem met ballastingsweerstand
is uitgerust met een 6 volt bobine. Tijdens het
starten echter wordt de bobine voorzien van een
12 volt voeding om een krachtiger vonk te ver krijgen, afb. 3. Als de motor eenmaal is gestart,
wordt door het loslaten van het kontaktsleutel tje, de voeding naar de bobine geleid via een
lage weerstands-draad G, afb. 4, die het voltage
naar 6 volt terugbrengt.
Deze draad heet de ballastingsweerstanddraad.
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Het is belangrijk dat uitsluitend de juiste
bobine wordt gebruikt.

Afb. 2. Ontstekingsschakelaar in "uit "
positie.
A - Accu B - Ontstekingsschakelaar

Verdeler

De stroomverdeler wordt bij een half motor toerental vanaf de nokkenas door een tand wiel met schuine vertanding aangedreven.

dta

De ontstekingsvervroeging geschiedt mechanisch
in overeenstemming met het motor-toerental met
behulp van regulateurgewichten in de stroomverdeler en in overeenstemming met de belasting
van de motor met behulp:van.een vacuum-regelaar
die direkt op de onderbrekerplaat werkt. Met
betrekking tot het stroomverdelerhuis heeft deze
plaat een beperkte slag.

Afb. 3. Ontstekingsschakelaar in "start "
positie.
C - Startsolenoide
D - Startmotor
E - Stroomverdeler
F - Bobine
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De stroomverdelers voor de afzonderlijke motortypen verschillen tengevolge van de verschillende ontstekingsvervroeging kenmerken, enz., en
zijn kenbaar door het onderdeel-nummer
(basisnummer 12100).
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Afb. 4. Ontstekingsschakelaar in "aan "
positie
G - Ballastingsweerstanddraad
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ONDERHOUDSAFSTELLINGEN EN CONTROLES
Bij regelmatige onderhoudsbeurten moeten de
volgende punten van het ontstekingssysteem worden gecontroleerd.
1. Reinig de bougies en stel de elektrodenstand
af. Zonodig, de bougies vervangen.
De normale methode voor het reinigen is met een
slijpmiddel in een bougiereiniger. Na het reini gen moet de middelste elektrode vlak worden afgevijld en moeten de elektroden op de voorge schreven afstand worden afgesteld.

Vette of natte bougies moeten voor het schoonmaken gedroogd worden.
Overtuig u ervan, dat de keerring in goede
staat verkeert. Breng de bougies weer aan in
de cilinderkop en draai ze vast met een aanhaalspanning van 38 Nm (3,8 kgm) (28 lb.ft.)
2. Reinig de hoogspanningsdraden en controleer
of ze vastzitten.

un
u

Overtuig u ervan, dat al het slijpmiddel uit de
bougie is verwijderd en maak de porseleinen
isolator schoon.

Afb. 5 Smering van het viltje van de nokken
van de stroomverdeler
A - Oliespuit
B - Nokkenas van de stroomverdeler

dta

3. Onderzoek de kontaktpunten van de stroomverdeler en vernieuw ze, indien nodig, reinig
de stroomverdelerkap en de bobine.
Kontaktpuntjes die vuil zijn of vervuild,rijn
geraakt door olie of vet, moeten met een harde
borstel worden gereinigd.

for

De onderbrekerpunten van de stroomverdeler moeten alleen vernieuwd worden als ze versleten
of ingebrand zijn of als er teveel metaaldeeltjes van het ene punt naar het andere punt zijn
overgebracht of als er sprake is van een "hoge
weerstand " d.w.z. als het spanningsverlies tussen de twee punten meer dan 0,25 volt is.
Kontaktpunten, welke grijs gekleurd zijn of
slechts licht gepit, behoeven niet vernieuwd
te worden.

Afb. 6 Smering van nok van de stroomverdeler
A - Vet me.t hoog smeltpunt
B - Nok van stroomverdeler

w.

4. Smeer:
(a) het viltje van de nokkenas van de
stroomverdeler met twee druppels
motorolie.
Afb. 5.
(b) de nok van de stroomverdeler met vet
-met .een hoog smeltpunt, Spec. ESFMIc 66-a, afb. 6.

Opmerking: Smeer de diverse onderdelen van de
stroomverdeler, niet te overvloedig, daar het
smeermiddel dan op de kontaktpunten kan komen,
met als gevolg inbranding en moeilijk starten.

ww

5. Controleer het ontstekingstijdstip en stel
het zonodig opnieuw af op de hieronder beschreven wijze. Afb. 7.
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Afb.

Plaats van de afsteltekens
A - Afsteltekens
B - Merkteken op krukaspoelie
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ONDERHOUDSAFSTELLINGEN EN CONTROLES (vervolg)
ONTSTEKINGSTIJDSTIP AFSTELLEN
Vereiste speicale gereedschappen:
Kontakthoekmeter en afstellamp.
1. Zet de motorkap open en leg hoezen op de
spatborden.
2. Controleer de kontakthoek (onderbreker puntafstand) en stel deze zonodig af.

un
u

Sluit een kontakthoekmeter aan op de motor
volgens de instrukties van de fabrikant en
start de motor. Meet de kontakthoek bij sta tionair toerental en bij 2000 t/min.
Voor het afstellen moet de motor gestopt
worden. Verwijder de verdelerkap en maak
de rotorarm los. Draai met ingeschakelde
ontsteking, de motor met de startmotor rond.
Controleer de kontakthoek opnieuw bij stationair toerental en bij 2000 t/min. Om de motor
rond te laten draaien kunt U ofwel de ontstekingsschakelaar gebruiken, ofwel een handschakelaar aansluiten tussen de pluspool en
de relais van de startmotor. Verwijder de
kontakthoekmeter.

s.n
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A,1i. 8 Andere methode om de kontakthoek af
te stellen, door de afstand tussen
de onderbrekerpunten te controleren.
A - Afstand tussen de punten.
(motorcraft)

for

dta

Een andere methode is die met het gebruik van
een voelermaatje. Deze methode is niet zo
nauwkeurig als de hierboven beschreven methode
maar is voldoende zolang de onderbrekerpunten
in goede staat verkeren en zorgvuldigheid
wordt betracht bij het afstellen.
Torn de motor, totdat het nokje van de onderbrekerhamer tegen het hoogste punt van de
nok aanzit. Zie afb. 8.
Stel de onderbrekerpunten af op de afstand
die in Technische Gegevens staat voorgeschreven en borg de twee schroeven.
Draai de motor door, tot een andere nok en
controleer de afstand opnieuw.

w.

3. Indien nodig, ontstekingstijdstip controle ren en afstellen.
Draai de motor met de hand rond om de inkeping op de krukaspoelie te bepalen en merk
dit met een stukje wit krijt.
Sluit de afstellamp aan op de motor volgens
de instrukties van de fabrikant, start de
motor en laat deze stationair lopen.
Neem de vacuumleiding los en controleer het
ontstekingstijdstip. Zie Technische Gegevens.

ww

Voor het afstellen moet de motor gestopt worden. Los de klemplaat van de verdeler op en
draai de verdeler om de ontsteking te veran deren. Draai de klembout vast.
4. Controleer de mechanische en de vacuum-vervroeging, terwijl de afstellamp nog aangeslo ten is, start de motor en laat deze op 2000
t/min lopen, stel de afstellamp af en noteer
de mechanische vervroeging. Sluit de vacuumleiding weer aan en meet de totale vervroeging.
Om de vacuumvervroeging te verkrijgen, moet
de mechanische vervroeging van het totaal
worden afgetrokken. Zie Technische Gegevens.
Verwijder de afstellamp.
5. Verwijder de hoezen en sluit de motorkap.
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Afb. 9 Afstelteken op het blok met pijl
aangegeven.
A - T.D.C.
B - Inkeping of poelie
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Geen speciale gereedschappen
vereist
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Voor bewerkingen die niet in deze uitgave zijn
opgenomen, wordt naar de hieronder aangegeven
werkplaatshandboeken verwezen
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22 111 ONTSTEKINGSSYSTEEM - TESTEN
22 111 ONTSTEKINGSSYSTEEM - TESTEN
Vereiste speciale gereedschappen:

Attentie: Als de monteur niet bekend is met het
gebruik van de testuitrusting, is het belangrijk
dat hij het bestaande industrie-materiaal raadpleegt alvorens de volgende bewerkingen uit te
voeren.
Zet de motorkap open en leg dekkleden op de
spatborden.

2.

Maak de accukabels los.

3.

Maak de twee laagspanningskabels en de hoog spanningskabel los van de bobine.
Om de kabels los te maken moet aan de con nector getrokken worden en niet aan de kabel
zelf. Zie afb. 10

for

dta

1.

un
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Elektronische testuitrusting, waaronder een
ohmmeter, een kontakthoekmeter, een oscilloscoop
en een afstellamp.

Maak de hoogspanningskabels los bij de
bougies, maak de klem van de verdelerkap
los en verwijder deze.

5.

Test de weerstand van de hoogspanningskabels.
Afb. 11.
Sluit de ohmmeter aan op de aansluitpen van
de hoogspanningskabel en op de naar de rotor arm gaande verbinding in de verdelerkap.
Als de weerstand te hoog is, moet de verbinding tussen de hoogspanningskabel en de ver deler gereinigd worden.
Controleer de weerstand opnieuw voordat de
kabel weer aangesloten wordt. Zie Technische
Gegevens.
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4.

Afb. 10. Verwijderen van hoogspanningskabel.
Houdt de connector vast en niet de
kabel zelf.
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B-22-31
Afb. 11. Controle van de weerstand van de
hoogspanningskabel
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22 111 ONTSTEKINGSSYSTEEM - TESTEN
6. Test de weerstand van de bobine. Zie
Technische Gegevens.
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(a) Primaire kring. Afb. 12.
Sluit de ohmmeter aan áp de twee aanslui tingen van de hoogspanningskabels op de
bobine. Kies de juiste schaalverdeling en
meet de weerstand.

s.n
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22 111

Secundaire kring. Afb. 13.
Sluit de ohmmeter aan op de hoogspannings kabelaansluiting en een van de laagspannings kabelaansluitingen van de bobine. Kies de
juiste schaalverdeling en meet de weerstand.

(b)

B-22-32

Afb. 12. Primaire kring weerstandtest.
Attentie: Om de afbeelding duidelij ker te maken, is de bobine hier uit
de wagen verwijderd.

7. Verwijder de rotorarm en onderzoek de onder brekerpunten.
Onderzoek de punten op slijtage of overma tige inbranding.

dta

8. Reinig, onderzoek en monteer de rotorarm.
Onderzoek op slijtage, haarscheurtjes en
inbranding.
9. Onderzoek de verdelerkap, reinig en mon teer de kap en de kabels.
Onderzoek op haarscheurtjes. Onderzoek de
aansluitingen op slijtage of inbranding.
Besteed bijzondere aandacht aan de koolstift
in het midden van de kap.

for

10. Sluit een testuitrusting aan op de motor
volgens de instrukties van de fabrikant.

11. Sluit de batterij aan, start de motor en
laat deze warm worden tot normale bedrijfs temperatuur.

12. Controle van de kontakthoek, de kontakthoek afwijking en de kontakthoeksynchronisatie.
Zie Technische Gegevens.
Kontakthoek.
Deze afmeting wordt gecontroleerd bij
een stationair draaiende motor met behulp
van een kontakthoekmeter en is een gemiddelde hoek voor alle vier cilinders.

w.

(a)

B-22-33
Afb. 13. Secundaire kring weerstandstest.
Attentie: Om de afbeelding duidelijker
te maken is de bobine hier uit de wagen
verwijderd.

Kontakthoekafwijking.
Laat de motor met 2000 t/min lopen en
meet de kontakthoek opnieuw. De afwijking
is het verschil tussen kontakthoek, geme ten bij stationair toerental en bij 2000
t/min.
Kontakthoeksynchronisatie, afb. 14.
Wordt gemeten met behulp van het primaire beeld op de scoop, waarbij de beel den van de vier cilinders op elkaar geprojekteerd worden. De synchronisatie
wordt gemeten als het verschil in lengte
van de kontakthoek tussen elke cilinder.
Het maximum verschil mag 3 graden zijn.

ww

(b)

(c)

November 1975

40

D/22/16

Afb. 14. Kontakthoeksynchronisatie afgebeeld
als "A"
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22 111 ONTSTEKINGSSYSTEEM - TESTEN
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13. Controleer de polariteit van de bobine als ook de maximum spanning.
{a) Polariteit van de bobine.
'Met stationair draaiende motor zet u de
secundaire kring op de scoop. Controleer
de polariteit . Zie afb. 15.
A is juist, B is niet juist. Indien de polariteit van de bobine niet juist is, moeten
de laagspanningskabels worden omgedraaid.

Afb. 15. Controle van de polariteit van de
bobine.
A - Juiste polariteit
B - , Onjuiste polariteit

dta

(b) Maximum vermogen van de bobine (21 KV of
meer). Met de motor op 1000 t/min, moet
het secundaire scoopbeeld zo afgesteld
worden, dat alle vier ontstekingspatronen
te zien zijn.
Maak met een geisoleerde tang een hoogspanningskabel los van de bougie.
Maximum voltage van de bobine wordt in kilovolts op de scoop aangegeven, zie afb. 16.
Sluit de hoogspanningskabel weer op de
bougie aan.

for

Attentie: Voorzichtigheid moet worden betracht bij het verwijderen van de
bougiekap, opdat de isolatie van
de aansluitpen van de hoogspanningskabel niet beschadigd wordt.

14. Controleer het voltage van de bougie bij
stationair en verhoogd toerental.

Bij stationair toerental.
Afb. 17 toont het beeld dat verwacht
kan worden als alle bougies in goede
staat verkeren b.v. een voltage tussen
de 9 en10 K.V., terwijl alle ontstekingslijnen dezelfde lengte hebben. Als er
een fout wordt waargenomen, moet het
bestaande instruktie-materiaal geraadpleegd worden, om de juiste foutdiagnose
vast te stellen.

w.

(a)

Afb. 16. Maximum voltage van de bobine

ww

(b) Bij ; verhoogd toerental.
Trek de gasklep met een ruk open, zodat
het motortoerental oploopt tot 3000 t/min,
noteer het aantal K.V. en laat de gasklep
los. Onmiddellijk na het openen van de
gasklep, zal het voltage van de bougie
naar een top stijgen. Deze top mag niet
hoger zijn dan tweederde van het maximum
voltage van de bobine. Zie 13b.
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Afb. 17. Secundaire scoopbeeld dat alle
vier cilinders toont.
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15. Controleer de conditie van de condensator.
Trek het secundaire scoopbeeld uit elkaar,
zodat er een enkel bougiebeeld wordt weer
gegeven. Afb. 18 geeft een juist beeld weer.
Een voorbeeld van een gebrekkig patroon van
de condensator wordt in B weergegeven.
Merk het verschil in grootte en aantal
toppen tussen A en B.

s.n
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Afb. 18. Patroon van de condensator dat op
scoop wordt weergegeven.
A - Toont juist patroon
B - Toont gebrekkig patroon

for
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16. Controle van ontstekingstijdstip en vervroegingskarakteristiek. Afb. 19.
Laat de motor op het voorgeschreven aantal
toeren stationair draaien, maak de vacuum leiding los en controleer het ontstekings tijdstip.
Houd de motor op 2000 t/min en noteer de
mechanische vervroeging, sluit de vacuumleiding aan en meet de totale vervroeging.
Voor het verkrijgen van de vacuumvervroeging
moet de mechanische vervroeging van het totaal worden afgetrokken.
Attentie: Bij wagens die problemen geven
moeten de vervroegingskarakteristiek bij verschillende motortoerentallen worden gecontroleerd.
Zie de tabel in Technische Gege vens.

Afb. 19. Afstelteken op het blok met pijl
aangegeven. (O.H.C.)
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w.

17. Maak de bedrading van de testuitrusting
los.
18. Verwijder de dekkleden en sluit de motorkap.
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22 213

Vereiste speciale gereedschappen:
Kontakthoekmeter en afstellamp.
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1. Zet de motorkap open en leg hoezen op de
spatborden.
2. Controleer de kontakthoek (onderbrekerafstand) en stel deze zonodig af.
Sluit een kontakthoekmeter aan op de motor
volgens de instrukties van de fabrikant en
start de motor. Meet de kontakthoek bij stationair toerental en bij 2000 t/min.
Voor het afstellen moet de motor gestopt worden. Verwijder de verdelerkap en maak de
rotorarm los.
Draai met ingeschakelde ontsteking, de motor
met de startmotor rond. Controleer de kontakthoek opnieuw bij stationair toerental en bij
2000 t/min. Om de motor rond te laten draaien
kunt u ofwel de ontstekingsschakelaar gebrul-ken, ofwel een handschakelaar aansl.uï. en tussen de pluspool en de relais van de startmotor.

s.n
l

22 213 ONTSTEKINGSTIJDSTIP AFSTELLEN
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Een andere methode is die met het gebruik van
een voelermaatje. Deze methode is niet zo
nauwkeurig als de hierboven beschreven methode,
maar is voldoende zolang de onderbrekerpunten,
in goede staat verkeren en zorgvuldigheid
wordt betracht bij het afstellen. Torn de motor, totdat het nokje van de onderbrekerhaner
tegen het hoogste punt van de nok aanzit. Zie
afb. 20.
Stel de onderbrekerpunten af op afstand, die
in Technische Gegevens staat voorgeschreven
en borg de twee schroeven.
Draai de motor door tot een andere nok en
controleer de afstand opnieuw.
3. Indien nodig ontstekingstijdstip controleren
en afstellen.
Draai de motor met de hand rond, om de inkeping op de krukaspoelie te bepalen en merk
dit met een stukje wit krijt. Sluit de afstellamp aan op de motor volgens de instrukties
van de fabrikant, start de motor en laat
deze stationair lopen. Neem de vacuumleiding
los en controleer het ontstekingstijdstip.
Zie Technische Gegevens.
Voor het afstellen moet de motor gestopt worden. Los de klemplaat van de verdeler op en
draai de verdeler naar rechts om de ontsteking te vervroegen en naar links om een latere
afstelling te verkrijgen. Draai de klembout
losvast en controleer het ontstekingstijdstip
opnieuw. Draai de klembout vast. Afb. 21.
4. Controleer de mechanische- en de vacuum-vervroeging, terwijl de afstellamp nog
aangesloten is, start de motor en laat deze
op 2000 t/min lopen, stel de afstellamp af
en noteer de mechanische vervroeging. Sluit
de vacuumleiding weer aan en meet de totale
vervroeging. Om de vacuumvervroeging te verkrijgen, moet de mechanische vervroeging van
het totaal worden afgetrokken. Zie Technische
Gegevens.
Verwijder de afstellamp.
5. Verwijder de dekkleden en sluit de motorkap.

Afb. 20.Afstand tussen onderbrekerpunten.
Attentie: Nokje van de onderbrekerkamer zit tegen de bovenkant van de
nok. (Motorcraft)
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Afb. 21. Klembout van de stroomverdeler.
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22 214 STROOMVERDELER

22 214 STROOMVERDELER- VERWIJDEREN EN MONTEREN
Vereiste speciale gereedschappen:
Kontakthoekmeter en afstellamp.

Verwijderen
1.

un
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Zet de motorkap open en leg dekkleden op de
spatborden.
2. Maak de aansluitingen los van de batterij.
3. Maak de bougiekabels los, maak de veerklemmen
van de verdelerkap los en verwijder de kap.
4. Zet de eerste zuiger in zijn bovenste dode
punt.
Torn de motor tot het punt waar de rotorarm
het kontakt in de verdelerkap naar de eerste
cilinder zou raken en de inkeping in de krukaspoelie in lijn staat met het hoofdafstelteken. Zie afb. 22.
5. Verwijder de bout aan de onderkant van de
stroomverdeler, trek liet geheel eruit en
geef de plaats van de rotorarm ten opzichte
van het verdelerhuis aan met een merkteken.
Een merkteken vergemakkelijkt de montage
van de stroomverdeler.

s.n
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22 214
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Monteren

Overtuig u ervan dat de eerste zuiger in zijn
bovenste dode punt staat, opdat de rotorarm
naar het merkteken op het verdelerhuis wijst.
Schuif het verdelerhuis op zijn plaats en
zet het met de bout losvast. Zie afb. 21.
Sluit de batterij aan.
Controleer de kontakthoek en stel deze zonodig af. Uitvoerige beschrijving in bewerking 22 213,
Monteer de verdelerkap en sluit de hoogspanningskabels aan.
Overtuig u er voor de montage van, dat de
kap schoon is.
Controleer het ontstekingstijdstip en stel
dit zonodig af. Draai de bout vast.
Uitvoerige beschrijving in bewerking
22 213.
Verwijder de dekkleden en sluit de motorkap.

7.
8.

9.

10.

ww

11.

Afb. 23. Stand van rotorarm ten opzichte
van verdelerhuis.
A - Rotorarm
' B - Merkteken

w.

for

6.

Afb. 22. Eerste zuiger in bovenste dode
punt.
A - Rotorarm tegenover kontakt met
eerste zuiger
B - Inkeping in krukaspoelie in lijn
met hoofdafstelteken
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C-1

s.n
l

22 234

22 234 ONDERBREKERPUNTEN
22 234 ONDERBREKERPUNTEN - VERVANGEN
Vereiste Speciale Gereedschappen:
Kontakthoekmeter en afstellamp.

Verwijderen
Zet de motorkap open en leg dekkleden op de
spatborden.
2. Maak de accukabels los.
3. Maak de hoogspanningskabels, alsook de klemmen van de verdelerkap los en verwijder de
verdelerkap.
4. Verwijder de onderbrekerpunten. Afb. 24.
Maak de twee snoertjes los, draai de schroef
los en verwijder de contactpunten.
Denkt u erom dat de schroef niet onderin de
verdeler valt. Mocht dit gebeuren, dan
moet deze verwijderd worden.

Monteren

8.
9.

Afb. 24.

Onderbrekerpunten verwijderen
A - Geleidingspunten
B - Schroef

ww

w.

10.

dta

6.
7.

Vervang de punten.
Breng de onderbrekerpunten aan en de schroef
en sluit de draden aan. Smeer de nok in met vet
dat er bij de nieuwe punten is bijgegeven.
Sluit de batterij aan.
Controleer de kontakthoek en stel deze zonodig
af.
Torn de motor, totdat het nokje van de onderbrekerhamer tegen het hoogste punt van de nok
aanzit. Stel de onderbrekerpunten af op de afstand die in Technische Gegevens staat voorgeschreven en borg de schroef. Draai de motor
door, tot een andere nok en controleer de afstand opnieuw.
Monteer de rotorarm en de verdelerkap,sluit
de hoogspanningskabels aan.
Controleer het ontstekingstijdstip en stel
dit zonodig af. Sluit de kontakthoekmeter en
de afstellamp aan op de motor.
Start de motor, controleer de kontakthoek en
het ontstekingstijdstip en stel dit zonodig
met behulp van de kontakthoekmeter en de afstellamp af, volgens de in bewerking 22 213
beschreven wijze.
Verwijder de dekkleden en sluit de motorkap.

for

5.

un
u

1.

November 1975

Taunus - sectie 22-14

ONTSTEKINGSSYSTEEM

22 244

CONDENDATOR - VERVANGEN
Geen speciale gereedschappen vereist.

Verwijderen

un
u

1. Zet de motorkap open en leg dekkleden op de
spatborden.
2. Maak de accukabels los.
3. Maak de hoogspanningskabels los, alsook de
klemmen van de verdelerkap en verwijder de
verdelerkap.
4. Verwijder de condensator. Afb. 25.
Draai de schroef waarmee het snoer van de
condensator vastzit los en verwijder het
snoer. Draai de schroef waarmee de condensator
aan de onderbrekerplaat is bevestigd los en
verwijder de condensator.

s.n
l

22 284

Monteren

Afb. 25. Condensator verwijderen

dta

5. Plaats de condensator op de onderbrekerplaat
en zet hem vast met een schroef.
Het lipje van de condensatorsteun, moet in de
opening van de onderbrekerplaat geplaatst
worden. Sluit de condensator en de laagspanningskabels aan.
6. Monteer de verdelerkap en sluit de hoogspanningskabels aan.
Overtuig u er voor de montage van, dat de
verdelerkap schoon is. Sluit de batterij aan.
7. Sluit de batterij aan.
8. Verwijder de dekkleden en sluit de motorkap.

Verwijderen

for

22 284 VERDELERKAP - VERVANGEN

Afb. 26. 4 cyl. aansluitingen van verdelerkap
Nummers geven volgorde aan.

w.

1.Zet de motorkap open en leg dekkleden op de
spatborden.
2. Maak de accukabels los.
3. Maak de hoogspanningskabels los van de bou gies en de bobine. Maak de klemmen van de
verdelerkap los en verwijder de verdelerkap.
Bij het losmaken van de kabels, moet aan . de
uiteinden en niet aan de kabels zelf worden
getrokken. Zie afb. 26.

CT/22112

Monteren

ww

4. Sluit de hoogspanningskabels in de juiste
volgorde aan. Afb. 26 en 27 en klem de ver delerkap op zijn plaats d.m.v. de twee klemmen.
5. Sluit de batterij aan.
6. Start de motor en controleer de werking.
7. Verwijder de dekkleden en sluit de motorkap.

November 1975

CT/22/13
Afb. 27. 6 cyl. aansluitingen van verdelerkap
Nummers geven volgorde aan.
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22 411

s.n
l

22 411 BOBINE - TESTEN
Vereiste speciale gereedschappen:
Oscilloscoop en ohmmeter.

4.

(a)

Primaire kring
Sluit de ohmmeter aan tussen de twee
laagspanningsaansluitingen op de bobine.
Kies de juiste schaalverdeling en meet
de weerstand. Afb. 28.

(b)

Secundaire kring.
Sluit de ohmmeter aan tussen de hoogspanningsaansluiting en een van de laagspanningsaansluitingen, kies de juiste
schaalverdeling en meet de weerstand.
Afb. 29.

un
u

2.
3.

Zet de motorkap open n leg dekkleden op de
spatborden.
Maak de accukabels los.
Maak de hoogspanningskabel en de twee laag spanningskabels los bij de bobine.
Test de weerstand van de bobine. Zie
Technische Gegevens.

5.

Sluit de bedrading weer aan op de bobine.

6.

Sluit de batterij aan.

for

B-22-33

Afb. 29. Controle van weerstand van secundaire
kring van de bobine (de bobine is verwijderd om een duidelijk overzicht te
krijgen).

w.

7. Test de polariteit en de maximumspanning
van de bobine.

(a) Polariteit van de bobine.
Sluit een oscilloscoop aan op de motor
volgens de instrukties van de fabrikant.
Schakel de primaire kring in en projekteer
het 'op de oscilloscoop, start de motor en
controleer de bobine-polariteit.
Zie afb. 30.

ww

A is juist, B is niet juist. Als de bobinepolariteit niet juist is moeten de laagspanningskabels omgedraaid worden.

November 1975

G

Afb. 28. Controle van weerstand van primaire
kring van de bobine (de bobine is
verwijderd om een duidelijk overzicht
te krijgen).

dta

1.

Afb. 30. Controle van bobine-polariteit.
A - Is juist
B - Is niet juist

Taunus - sectie 22-16
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(b) Maximumspanning van de bobine.

un
u

Met de motor op 1000 t/min, kiest u het
secundaire scoopbeeld. Maak met een geiso leerde tang een hoogspanningskabel van een
bougie los. Het maximum voltage., gemeten in
in kilo volt, wordt op de oscilloscoop
weergegeven. Zie afb. 31.
Attentie: Voorzichtigheid moet worden betracht bij het verwijderen van
de bougiekap opdat de isolatie van
de aansluitpen van de hoogspan ningskabel niet beschadidgd wordt.

s.n
l

22 451

8.

Sluit de hoogspanningskabel aan en maak de
aansluitingen met de testuitrusting los.

9.

Verwijder de dekkleden en sluit de motorkap.

Afb. 31. Maximum spanning van de bobine, afgelezen op de rechter schaalverdeling.

22 414 BOBINE - VERWIJDEREN EN MONTEREN
Geen speciale gereedschappen vereist.
17erwi j deren

dta

1. Zet de motorkap open en leg dekkleden op
de spatborden.
2. Maak de accukabels los.
3. Maak de bedrading bij de bobine los en ver wijder de bobine. Draai de twee schroeven
los en verwijder de bobine met de beugel.
Monteren

for

4. Monteer de bobine met de beugel en sluit
de bedrading aan, de + aansluiting naar de
dradenbundel, de - aansluitingen naar de
stroomverdeler. Afb. 32.
5. Sluit de batterij aan.
6. Start de motor en controleer de werking.
7. Verwijder de dekkleden en sluit de motorkap.

22 451 CONTROLEREN VAN WEERSTAND VAN HOOGSPANNINGSKABELS (ALLE).
Vereiste speciale gereedschappen: Ohmmeter
1. Zet de motorkap open en leg dekkleden op
de spatborden.
2. Maak de accukabels los.
3. Maak de hoogspanningskabels bij de bougies
en de bobine los, maak de klemmen van de
verdelerkap los en verwijder de kap met
kabel.
4. Controleer de weerstand van de kabel.
Afb. 33. Zie Technische Gegevens.- ; Sluit de
ohmmeter aan op de aansluiting van de hoogspanningskabel en op de verbinding van de
verdelerkap naar de rotorarm. Meet de weerstand. Als de weerstand te hoog is, moet de
kabel die naar de verdelerkap loopt schoongemaakt worden.
Controleer de weerstand, voordat de kabel
gemonteerd wordt.
5..Maak de verdelerkap schoon en monteer deze.
Sluit de hoogspanningskabels aan.
6. Sluit de batterij aan.
7. Verwijder de dekkleden en sluit de motorkap.

ww

w.

0

Afb. 32. Bobine monteren
A - Positieve klem
B - Negatieve klem
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C
Afb. 33. Controle van weerstand
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22 481

1

BOUGIES

22 481

1

BOUGIES - CONTROLEREN EN AFSTELLEN
(Bougies verwijderd)
Geen speciale gereedschappen vereist.

dta

un
u

Bij de voorgeschreven servicebeurten en bij
slechte werking, moeten de bougies worden verwijderd en op slijtage, beschadiging etc. worden
gecontroleerd.
De normale methode voor het reinigen, is met een
slijpmiddel in een bougiereiniger. Na het reinigen
moet de middelste elektrode vlak worden afgevijld
en moet de elektrode op de voorgeschreven afstand
worden afgesteld.
Overtuig u ervan dat al het slijpmiddel uit de
bougie is verwijderd en maak de porseleinen
isolator schoon.

s.n
l

22 484

22 484 BOUGIES - VERWIJDEREN EN MONTEREN

2.
3.
4.

ww

w.

5.
6.

Zet c .e motorkap open en leg dekkleden op de
spatborden.
Maak de accukabels los.
Maak de hoogspanningskabels los van de bougies uit de cilinderkop.
Overtuig u ervan, dat de keerringen in goede
staat verkeren, monteer de bougies en draai
ze vast met een aanhaalspanning van
3,8 Nm (3,8 kgm) (28 1b.ft).
Sluit de batterij aan.
Verwijder de dekkleden en sluit de motorkap.

for

1.
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Bobine
Fabrikant

s.n
l

TECHNISCHE GEGEVENS

Ford Engeland - Motorcraft Lucas, Femsa of Zelmot
Ford Duitsland - Bosch
Laag voltage voor het gebruik van een 1,5 ohm ballastweerstand
31 kilovolt (minimum) - Bij open kring
23 kilovolt (minimum) - Bij open kring

Type
Spanning
Weerstand in primaire kring

0.95 tot 1,60 ohm
5000 tot 9300 ohm

Bougies
Maat en type

Electroden Afstand
Ontstekingsvolgorde

Verdeler

Motorcraft BF 32
Motorcraft BF 22
Motorcraft AGR 12
0,64 mm (0.025 in.)
0,75 mm (0.030 in.)
1-2-4-3
1-4-2-5-3-6

Bosch
Enkele set onderbrekerpunten
Mechanisch en vacuum bediend
Tandwiel met schuine vertanding vanaf hulpas
Tandwiel met schuine vertanding vanaf nokkenas
Rechtsom
0,18 tot 0,26 mfd.
0,4 tot 0,5 mm.
0,3 tot 0,45 mm.
48 graden tot 52 graden
36 graden tot 40 graden
4 graden maximaal
3 graden maximaal
0,53 tot 1,31 mm.
6 graden B.D.P.
8 graden B.D.P.
9 graden B.D.P.
Hydraulische olie ESF-M2C70-A
Maximaal 3000 ohm per meter

ww

w.

for

dta

Fabrikant
Type
Automatische vervroeging
Aandrijving O.H.C.
V-6
Draairichting(gezien vanaf de bovenkant)
Capaciteit condensator
Onderbrekerpunt-afstand Bosch O.H.C.
Bosch V-6
Kontakthoek 4 cilinder
6 cilinder
Kontakthoekafwijking
Kontakthoeksynchronisatie
Axiale speling van verdeleras
Basisafstelling O.H.C. (1V)
O.H.C. (2V)
V-6
(2v)
Smering van verdeleras
Weerstand van hoogspanningskabel

1300, 1600 LC en 2000
1600 HC

un
u

O.H.C.
O.H.C.
V-6
O.H.C.
V-6
O.H.C.
V-6
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Vervroegingskarakteristiek
Vervroeging bij 2000 t/min
(motor toerental)

15,0
11,0
16,0
13,0
15,0
11,0
13,0

1
'

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

Vacuum

14,0
9,0
6,0
9,0
8,0
8,0
8,0

19,0
16,0
20,0
17,0
19,0
15,0
17,0

Totaal

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

18,0
13,0
10,0
13,0
12,0
12,0
12,0

29,0
20,0
22,0
22,0
23,0
19,0
21,0

un
u

1,3 O.H.C. L.C. (1V)
1,3 O.H.C. H.C. (1V)
1,6 O.H.C. L.C. (1V)
1,6 O.H.C. H.C. (IV)
1,6 O.H.C. H.C. (2V)
2,0 O.H.C. H.C. (2V)
2,0 en 2,3 V6 (2V)

Mechanisch

s.n
l

TECHNISCHE GEGEVENS(VERVOLG)

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

37,0
29,0
30,0
30,0
31,0
27,0
29,0

De bovenstaande getallen zijn niet inclusief de basis-afstelling; zij moeten gebruikt worden bij het
testen van de verdeler op de auto. Vervroeging gemeten aan de krukas.
Onderstaande getallen moeten gebruikt worden bij een verdeler op de testbank.
KLEURCODE GROEN

1,3 OHC (IV) LC

Vacuum

Mechanisch
Omwentelingen
verdeler-as

Graden voorontsteking
(verdeler)

Vacuum
cm /Hg

-0,5 tot +1,0
0,5 tot 2,5
3,25 tot 5,25
7,5 tot 9,5
8,5 tot 10,5
9,75 tot 11,75
12,00 tot 14,00
14,5 tot 16,5

10,0 (3,9)
12,5
15,0
20,0
25,0 (9,8)

1,3 OHC (IV) HC

for
Graden vooronsteking
(verdeler)
0
-0,5 tot +1,0
0 tot 2,0
2,0 tot 4,5
5,5 tot 8,0
7,5 tot 9,5
8,75 tot 10,75
11,0 tot 13,0
14,0 tot 16,0

0
0 tot 2
1,75 tot 3,75
5,25 tot 7,5
7,0 tot 9,0

76 HF 12100 AA

Vacuum
Vacuum
cm / Hg

Graden vooronsteking
(verdeler)

(in , /ggl

5,0 (1,9) en minder
10,0 (3,9)
12,5 (4,9)
15,0 (5,9)
20,0 (7,9)
25,0 (9,8) en meer

0
-0,5 tot +0,75
-0,5 tot +2,25
1,5 tot 4,0
4,25 tot 6,5
4,5 tot 6,5

ww

w.

. 250 en minder
500
600
750
1,000
1,250
1,500
2,000
2,500 en meer

en minder
(4,9)
(5,9)
(7,9)
en meer

KLEURCODE ROOD/GROEN

Mechanisch

Omwentelingen
verdeler-as

Graden vooronsteking
(verdeler)

(iniHg)

dta

,500
600
750
1;000
1,250
1,500
2,000
2,500 en meer

72 HF 12100LB
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KLEURCODE GEEL/PAARS

1,6 OHC (1V) LC

250
500
600
750
1000
1250
1500
2000
2300 en meer

Graden vervroeging
(verdeler)

Vacuum
cm/Hg(in.Hg)

-0,5 tot +0,5
-0,5 tot +1,0
0,75 tot 2,75
3,5 tot 5,5
8,0 tot 10,0
10,5 tot 12,5
11,5 tot 13,5
14,25 tot 16,25
16,25 tot 18,25

5,0 (1,9) en minder
10,0 (3,9)
12,5 (4,9)
15,0 (5,9)
18,0 (7,1)
en meer

Graden vervroeging
(verdeler)

un
u

Toerentalverdeler
(t/min)

76 HF 12100 FA

Vacuum

Mechanisch

KLEURCODE ROOD/PAARS

1,6 OHC (,V) HC

Graden vervroeging
(verdeler)

Vacuum
cm/Hg (irt.Hg)

dta

Toerentalverdeler
(t/min)

-0,5 tot +0,5
-0,5 tot +0,5
-0,5 tot 2,0
2,0 tot 5,0
6,5 tot 8,5
7,5 tot 9,5
8,5 tot 10,5
10,75 tot 12,75
13,25 tot 15,5
15,25 tot 17,25

for

250
500
600
750
1000
1250
1500
2000
2500
2750

5,0 (1,9) en minder
10,0 (3,9)
12,5 (4,9)
15,0 (5,9)
20,0 (7,9)
20,5 (8,1)
en meer

Mechanisch

Graden vervroeging
(verdeler)

w.
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+1,0
2,0
3,5
5,0

76 HF 12100 HA

-0,5 tot +0,5
-0,5 tot 1,5
1,25 tot 3,0
4,0 tot 6,0
7,5 tot 9,5
8,5 tot 10,5
9,25 tot 11,25
12,0 tot 14,0

Graden vervroeging
(verdeler)
0
-0,5 tot +o,75
-0,5 tot 2,0
1,5 tot 3,75
4,25 tot 6,25
4,5 tot 6,5

Vacuum
Vacuum
cm/Hg (in.Hg)

Graden vervroeging
(verdeler)

5,0 (1,9) en minder
10,0 (3,9)
12,5 (4,9)
15,0 (5,9)
20,0 (7,9)
25,0 (9,8)
en meer

0
-0,5 tot +1,0
0 tot 2,0
1,0 tot 3,0
2,75 tot 4,75
4,0 tot 6,0

ww

250
500
600
750
1000
1250
1500
2250 en meer

tot
tot
tot
tot

73 HF 12100 JB

KLEURCODE BLAUW/GEEL

Toerentalverdeler
(t/min)

0

-0,5
-0,5
1,0
3,0

Vacuum

Mechanisch

1,6 OHC (2V)

s.n
l

TECHNISCHE GEGEVENS
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TECHNISCHE GEGEVENS

KLEURCODE GEEL/GROEN

Vacuum

Mechanisch
Graden vervroeging
(verdeler)
-0,5
-0,5
0
2,5
5,5
6,0
7,0
9,0
10,0

250
500
600
750
1000
1250
1500
2000
2250 en meer

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

+0,5
+1,0
2,25
4,5
7,5
8,5
9,5
11,25
12,25

Graden vervroeging
(verdeler)

5,0 (1,9) en minder
10,0 (3,9)
12,5 (4,9)
15,0 (5,9)
20,0 (7,9)
25,0 (9,8) en meer

Mechanisch
Toerentalverdeler
(t/min)

Vacuum
cm/Hg (in.Hg)

Graden vervroeging
(verdeler)

7,0 (2,8) en minder
10,0 (3,9)
12,5 (4,9)
15,0 (5,9)
20,0 (7,9) en meer

dta

0
-0,5 tot +0,5
1,0 tot 3,0
4,0 tot 6,0
6,5 tot 8,5
7,25 tot 9,25
8,0 tot 10,0
10,0 tot 12,0
10,4 tot 12,5

76 ET 12100 EA

Vacuum

Graden vervroeging
(verdeler)

250
500
600
750
1000
1250
1500
2000
2250 en meer

ALLEEN ZWEDEN

for

KLEURCODE GEEL/WIT

Toerentalverdeler
(t/min)

0
tot+0,75
tot 2,5
tot4,25
tot6,0

Vacuum

Graden vervroeging
(verdeler)

Vacuum
cm/Hg (in.Hg)

0
-0,5 tot +0,5
-0,5 tot +0,5
-0,5 tot +2,5
3,0 tot 5,75
4,5 tot 6,5
4,5 tot 6,5
9,0 tot 11,0
11,2 tot 13,2
13,5 tot 15,5

9,5 (3,5)
10,0
12,5
15,0
16,0
17,5

Graden vervroeging
(verdeler)

en minder
(3,9)
(4,9)
(5,9)
(6,3)
(6-9) en meer

0
0 tot 0,5
0 tot 2,0
0,5 tot 3,25
1,2 tot 3,7
1,75 tot 3,75

ww

w.

-0,5
0
2,0
4,0

76 HF 12100 JA

Mechanisch

150
200
425
575
800
900
1175
2000
2500
3000 en meer

0
-0,5 tot +1,0
0 tot 2,0
0,75 tot 3,0
2,5 tot 5,0
4,0 tot 6,0

KLEURCODE ZWART/PAARS

2,0 en 2,3 V6

1,6 OHC (2V) LC

Vacuum
cm/Hg (in.Hg)

un
u

Toerentalverdeler
(t/min)

76 HF 12100 CA

s.n
l

2,0 OHC (2V) HC
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ALLEEN ZWEDEN

KLEURENCODE GEEL/BRUIN

2,0 OHC (2V) LC

76 HF 12100 KA

Vacuum

Mechanisch

Toerental verdeler
(t/min)

s.n
l

TECHNISCHE GEGEVENS

Graden vervroeging
(verdeler)

0
-0,5 tot +0,5
0 tot 2,0
1,0 tot 3,5
3,5 tot 5,5
5,5 tot 7,5

1500
2000
2250
en hoger

7,5 tot 9,5
10,0 tot 12,0
11,0 tot 13,0

5,0 (1,9)
10,0
12,5
15,0
20,0

en lager
(3,9)
(4,9)
(5,9)
(7,9) en hoger

un
u

200
250
500
600
750
1000

Gradenvervroeging
(verdeler)

Vacuum
cm/Hg (in.Hg)

Gradenverlating
0
0 tot 2,0
0,5 tot 4,0
2,0 tot 4,0

ww
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for

dta

22,0 (8,7) en lager
25,0 (9,8)
30,0 (11,8)
33,0 (13,0)
en hoger

0
-0,5tot +0,5
-0,5 tot +2,0
0,5 tot 3,25
1,75 tot 3,75
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