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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

ALGEMENE BESCHRIJVING

De stuurinrichting is van het type met tandheugel en
rondsel en biedt bij reparaties de mogelijkheid het
rondsel lager voor te spannen en de speling van het
tandheugel-drukstuk af te stellen.
Het ontwerp van de stuurinrichting is gelijk aan
dat van de voorgaande Taunus/Cortina typen, maar
de lengte van de spoorstang en de stand van het hart
van de fusee zijn gewijzigd, om de krachtsinspanning
van het sturen te verminderen.
Deze veranderingen houden ook verband met de ge-
wijzigde voorwieluitlijning - zie hoofdstuk 14 -.
Hieraan moet men denken, als het nodig blijkt om
bepaalde onderdelen te vernieuwen, daar de vroegere
en huidige onderdelen van de stuurinrichting niet altijd
onderling verwisselbaar zijn.
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K - Rondsellagerdeksel Q - Borgpen

	

U - Buitenste klem
L - Pakking

	

R - Huis van kogelgewricht V - Rubber balg
M - Tandheugellager S - Borgring

	

W - Binnenste klem
H - Vulplaatjes

	

N - Tandheugel- en

	

T - Tandheugel

	

X - Spoorstang
J - Oliekeerring voor rondsel

	

rondseihuis

	

P - Zetel van kogelgewricht

Fig. 1. Stuurinrichting E - Onderste rondsellager
A - Drukstukdeksel

	

F - Rondsel
B - Pakking

	

G- Bovenste rondsellager
C - Vulplaatjes
D - Drukstuk
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL ,

De stuurkolom is ontworpen om onder zeer hoge
drukbelasting in elkaar te schuiven, waardoor bij
een mogelijke aanrijding het gevaar voor de
bestuurder om zich te verwonden minimaal is.
Er zijn twee typen stuurwielen; één stuurwiel
voorzien van twee spaken voor wagens uit de lage
serie en één stuurwiel voorzien van vier spaken
voor wagens uit de hoge serie.

A - Onderste lager J -

	

Bevestigingsbouten voor stuurkolom
B - Keerring K- Buitenste huls van stuurkolom
C - Slotcilinder L- Breekpennen voor stuuras
D - Bevestigingsbeugel M- Stuuras
E - Bouten met afbreekbare kop N- Borgveer, onderste lager op as
F - Borgveer, lager in buis 0- "0"-ring
G- Gegolfde ring P- Bovenste lager
H

	

Stuurslot Q- Borgveer, bovenste lager op as

CT/1311
Fig. 2. Stuurwielen en stuurkolom, compleet. Inset'A' - stuurwiel, hoge serie, Inset'B' - stuurwiel, lage serie

I1
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

WERKINGSPRINCIPE

De beweging van het stuurwiel wordt via de as die in de
stuurkolom is gemonteerd, door een flexibele koppeling
op de tandheugel overgebracht. De stuurinrichting
omvat een tandheugel en een rondsel; de draaiende
beweging van het rondsel wordt in een rechtlijnige
beweging in dwarsrichting van de tandheugel omgezet.
De tandheugel is met de beide voorwielen verbonden
d. m. v. dwarsstangen en' kogelgewrichten, die de
bewegingen van de vering ei het sturen mogelijk
maken.

In de produktie wordt 0,15 liter SAE 90 Hypoid olie
in de stuurinrichting gegoten en normaal gesproken is
verdere smering niet vereist.

Het stuurhuis mag nooit geheel met olie worden ge-
vuld, aangezien dan een druk ontstaat, waardoor de
balgen zouden kunnen barsten of losraken. Het ontwerp
en de constructie van de stuurinrichting biedt twee
afstelmogel ijkheden:

(a) Afstelling van de speling van het drukstuk van de
tandheugel.

(b) Afstell ing van de voorspanning van het rondsel-
lager.

Beide afstellingen worden bewerkstelligd door de
dikte van de vulplaatjes onder een deksel te wijzigen.
Om een van deze afstellingen te kunnen uitvoeren,
moet de stuurinrichting worden uitgebouwd.
De lengte van de spoerstancen kan worden gewijzigd
om het toespoor af te stellen.
Wielvlucht (Camber) en fuseedwarshel l ing (Caster)
zijn in de produktie afgesteld en kunnen naderhand
niet meer worden gewijzigd. De stuuraanslagen zijn
eveneens in het stuurhuis ingebouwd, waardoor ze
niet kunnen worden afgesteld.

WAARSCHUWING: Als de wagen wordt opgekrikt en
de voorwielen staan niet langer op de grond, dan
mogen de wielen niet snel van aanslag naar aanslag
worden bewogen, want hierdoor zou een hydraulische
druk in de stuurinrichting ontstaan, waardoor de
balgen zouden kunnen losraken of barsten.

ONDERHOUDSAFSTELLINGEN EN CONTROLES

Bij de onderhoudsbeurten moet het stangenstelsel, de
heugelbalgen en de kogelbeschermkapjes op beschadi-
gingen en overmatige slijtage worden gecontroleerd.
Zonodig defecte onderdelen vernieuwen.
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

OVERZICHT VAN SPECIAAL GEREEDSCHAP .

Engelse oorsprong Europese oorsprong Duitse oorsprong Greedschapbenaming

Sleutel, spoorstangkogelgewricht

P—3111 13—003—01 G2—3657--A

#13r0001L) 'Ir010"Lij #l)r00"U-j

G2—3657—B

Sleutel, spoorstangkogelgewricht

P—3111 13—003—02

P—4030—7 13—004 G K—3576—A

Dop, stuurrondsel

G2—3006 13—006 G2—3006

Kogelbouttrekker

^g^r' . Klokmicrometersteun

15—008 15—00815—008

dPam'i'i'00"j @P'---j•
P—4131 15—041 547—D

t

Voorspanningmeter

1
SM—991—A 15—046 4201

Klokmicrometer, metrisch

CT/13/17
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - INHOUD A

STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL Beschreven
in deze
uitgave

Vervat in
bewerking

13 543 Stuurkolom vervangen

13 548 Bovenste stuurkolomlager vervangen

13 562 Stuurkolomas uit- en inbouwen

13 566 Flexibele koppeling - stuurkolom -
verwijderen en monteren

x

13 543

13 543

x
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Beschreven
in deze
uitgave

Vervat in
geldt ook voor bepaalde typen
uit de volgende modellen reeks

bewerking
Escort
vanaf '75

Capri
II

Consul
Granada

13 113 3

	

Stuurinrichting - afstellen
stuurinrichting uitgebouwd) x x x x

13 116

	

Stuurinrichting-compleet - uit- en inbouwen
(inclusief afstelling van het toespoor)

13 116 8

	

Stuurinrichting compleet - revideren
stuurinrichting uitgebouwd)

x

x x

x

x x

13 134 4 Rubberbalgen - stuurheugel - vervangen
(één) (stuurinrichting uitgebouwd) 13 116 8 x x x

13 263 5 Spoorstang verwijderen en monteren
(één) (stuurinrichting uitgebouwd) 13 116 8 x x x

13 562 4 Stuuras - uit- en

	

inbouwen
(stuurinrichting uitgebouwd) 13 543 x
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

13 543 ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - INHOUD A

13 543 STUURKOLOM - VERVANGEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1, Open de motorkap, leg dekkleden op de spatschermen
en maak de accukabels los. Buig vanuit de motor-

ruimte de borg;,laatjes terug, die op de klemplaat
van de flexibele koppeling zitten.
Maak beide bouten los, verwijder er een en draai
de klemplaat naar één zijde.

2. Licht het stuurwiel-sierstuk eruit, verwijder de moer
en het stuurwiel.

3. Maak de onderste stuurkolommantel los en verwijder
deze. Druk de bovenste helft van de stuurkolom-
mantel los.

Fig. 3 A.Onderste dashboardschroeven.

4. Maak de onderste plaat onder het dashboard los en
laat deze in de beenruimte hangen.

5. Maak de bevestigingsbouten los van de ruitewisser-
en lichtschakelaar. Verwijder de bedrading van de
stuurkolom en laat de schakelaars vrij hangen.

6. Trek het gedeelte van het luchtkanaal los, dat
dwars over de stuurkolom loopt.

Fig.4 A. - Bouten van schakelaar.
B. - Schakélaars (ruitewisser - verlichting

symmetrisch tegenover elkaar).
C. - Massakabel (alleen ru itewisserschakelaar).

7. Trek de stekker van de ontstekingsschakelaar lós,

8. Verwijder de drie bouten van de stuurkolomsteun bij
het dashboard en de pedaalbevestiging.

9. Neem de complete stuurkolom uit de wagen.

10. Boor de boutkoppen van de stuurslot/ontstekings-
schakelaar af en verwijder de stuurslot/ontstekings-
schakelaar.

Fig. 5 Stuurkolom verwijderen.
A. - Bevestigingsbouten van de stuurkolom.
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

13 543

1'. Tik de stuikborgen terug en verwijder het onderste
lager.

12. Verwijder de bovenste borgveer voor het bovenste
lager en de ring uit de kolom.

13. Trek de stuuras samen met het bovenste

	

uit ce
kolom.

14. Verwijder de bovenste borgveer van het bovenste
lager.

15. Verwijder het lager en de onderste borgveer.

TC/13/10

Fig. 6 Verwijderen van het onderste lager (door de
stuikborgen op drie plaatsen terug te tikken),

Inbouwen

16. Monteer het bovenste lager en een nieuwe borg-
veer op de stuuras.

17. Schuif de stuuras weer van boven af in de stuur-
kolom.

18. Monteer de ring en een nieuwe bovenste
borgveer voor het bovenste lager.

19. Monteer het onderste lager en borg het door de
kolom op drie plaatsen in te stuiken.

20. Plaats de ontstekingsschakelaar/stuurslotklem
op de kolom. Let er op dat de slotpen in de
stuuras wordt gedrukt. •

21. Zet de stuurslot/ontstekingsschakelaar vast op de
kolom. Gebruik daarvoor twee nieuwe breekbouten.
Trek de bouten aan, tot de koppen afbreken.

22. Plaats de complete stuurkolom in de wagen. Let
er op dat de vetkeerring in de kolom juist is
gemonteerd.

Fig. 7 Bovenste stuurkolomlager, compleet.
A. Stuuras.
B. Borgveer.
C.."0"-ring.
D. Bovenste lager.
E. Borgveer ,

Fig.8' A. Bevestigingsbouten (afbreekbare koppen).
B. Stuurslot-klem.
C. Stuurslot.
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

13 543

Smeer de vetkeerring in met vloeibare zeep om
het monteren te vergemakkel ijken.

23. Draai de bevestigingsbouten van de stuurkolom
erin, maar zet ze niet geheel vast.

24. Monteer het stuurwiel, / de moer en het centrale
sierstuk.

	

,

	

t

25. Verschuif de stuurkolom, indien nodig, zodanig
dat een afstand van 75 mm ± 2 mm (2. 95 ± 0 .08 in.)
wordt bereikt (zie fig. 9).
Plaats de stuurkolom gelijktijdig in het midden
van de uitsparing in de onderrand van het
dashboard. Trek de bouten van de stuurkolomsteun
aan met 23 tot 28 N m (2,4 tot 3,0 kgm)
(18 tot 22 Ib. ft.).

26. Sluit de bedradingsstekker van de ontstekings-
schakelaar aan en bevestig de bedrading aan de
stuurkolom.

27. Monteer de licht- en ruitewisserschakelaar op
de stuurkolom.

28. Monteer het losgemaakte gedeelte van het lucht-
kanaal.

29. Monteer de onderste plaat onder het dashboard.

30. Druk de bovenste helft van de stuurkolommantel
op zijn plaats en monteer de onderste helft goed
uitgelijnd hier tegenaan. Tussen mantel en
stuurwiel moet 2 mm (0.08 in. )ruimte blijven.

Fig. 9

	

Stand van de complete stuurkolom controleren.
A. - 75 mm ± 2 mm (2.95 ± 0.08 in.).

Fig. 10 Controle van de stuurkolommantel.
A. - 2 mm (0.08 in.).

31. Plaats de wagen op zijn wielen en monteer de
flexibele koppeling aan het ondereind van de
stuuras; schuif de klem zo op de as dat de
flexibele schijf vlak ligt en zet de bouten vast.
Gebruik een nieuw borgplaatje en trek de bouten
aan met 16,5 - 20,5 Nm (1,7 - 2,1 kgm)
(12 - 15 Ib. ft. ).

32. Buig alle vier de hoeken van het borgplaatje
omhoog.

33. Sluit de accukabels aan, neem de dekkleden
van de spatschermen en sluit de motorkap.

Fig.11 Montage van de stuuras-koppeling aan de stuuras.
Buig alle vier de hoeken van het borgplaatje
omhoog.

c
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - INHOUD B
131133

13 113 3 Stuurinrichting - afstellen

Vereiste speciale gereedschappen:

Meetklok 15 - 046
Montagesteun 15 - 008
Voorspanningmeter 15 - 041
Hulpstuk

	

' 13 - 004

1. Zet het complete stuurhuis voorzichtig in een
bankschroef (met zachte bekken), met het rondsel
horizontaal en het drukstukdeksel boven.

2. Verwijder de twee bouten uit het drukstukdeksel.

3. Verwijder het deksel, de vulplaatjes en de
pakking. Neem de veer en het drukstuk 'g it het
huis.

4. Verwijder de twee bouten van het rondsellager-
deksel.

5. Neem het deksel, de vulplaatjes en de pakking
eraf.

Afstelling van de voorspanning van het rondsallager

6. Monteer de vulplaatjes en het deksel op het lager
(zie fig. 13).

Het pakket moet minstens uit 3 vulplaatjes bestaan,
waarvan één dik vulplaatje, dat direct tegen het
deksel moet liggen. De pakking weglaten.

7. Zet eerst de bouten vast voordat wordt gemeten.
Dit is noodzakelijk om alle vet en olie dat even-
tueel tussen de vulplaatjes zit weg te persen;
dit beinvloedt anders de meting.

8. Maak de bouten nu zover los dat het deksel de
vulplaatjes juist raakt. Gebruik een voelermaat
en meet de opening tussen het deksel en het
huis, bij beide bouten. De opening moet zijn:
0,28 - 0,35 mm (0.011 - 0. 014 in. ) .

9. Herhaal de handelingen 6, 7 en 8 totdat de
juiste opening is bereikt.
Voorbeeld van de berekening van het pakket
vulplaatjes:
Pakket gemonteerd bij handeling 6=

vulplaatje 1 - 2,35 mm (0. 092 in.)
vulplaatje 2 - 0,18 mm (0.007 in.)
vulplaatje 3 - 0,25 mm (0.010 in»)

Opening gemeten bij handeling 8 = 0,38 mm
(0.011 in. ). Deze opening is GROTER dan vereist
wordt en wel 0,10 - 0,05 mm (0.004 - 0.002 in.)
groter en daarom moet het vulplaatjespakket met
deze waarde worden VERMINDERD.

CT11313

	

G

Fig..12

	

Verwijderen van de deksels.
A - Bouten voor deksel van tandheugel-

drukstuk.
B - Bouten voor deksel van rondsellager.

CT/13/4

Fig. 13

	

A - Deksel.
B - Dik vulplaatje.
C - Variabele vulplaatjes.

G

Fig. 14

	

Meten van de voorspanning van het
rondsellager - pakking niet gemonteerd.
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

131133

Verwissel in dit geval het 0,25 mm (0.010 in.)
vulplaatje door een van 0,18 mm (0.007 in.),
waardoor het totale pakket 0,07 mm (0.003 in.)
dunner wordt.
Het nu te monteren vulplaatjespakket is:

vulplaatje 1 - 2;35 mm (0.092 in.)
vulplaatje 2 - 0,18 mm (0.007 in.)
vulplaatje 3 - 0,18 mm (0.007 in.)

10. Verwijder het deksel, monteer de pakking en het
deksel (zie fig. 15).

Smeer de draad van de bouten in met vloeibare
pakking en zet ze vast met 17 tot 24 Nm
(1,7 tot 2,4 kgm) (12.5 tot 17.6 lb.ft.)

Afstelling van het tandheugel drukstuk

11. Monteer de meetklok op de steun en zet de klok op
nul (fig. 16). Gebruik meetklok 15-046 en steun
15-008. Plaats dit geheel op een vlak oppervlak,
d. w. z. een gasplaat of een vlakplaat en stel met
de tastpen van de klok op het vlakke oppervlak
de klok op nul.

B/13(11N
Fig. 15

	

Samenstelling vulplaatjespakket voor
rondsellager en deksel.
A - Deksel en keerring.
B - Pakking.
C - Dik vulplaatje.
D - Variabele vulplaatjes.

Fig. 16.

	

Het op.nul stellen van de meetklok.
A - Meetklok 15-046.
B - Meetkloksteun 15-008.

12. Houd de steun op het drukstuk met de tastpen
van de klok op het hoofdhuis van het rondsel.
Noteer de maximale uitslag vanaf nul, als de
heugel met het rondsel van aanslag tot aanslag
wordt gedraaid.

13. Stel het vulplaatjespakket samen. Het pakket
inclusief de pakking (indien gemonteerd) moet
0,050 - 6,125 mm (0.002 - 0.005 in.) groter
zijn dan de in punt 12 gevonden maat.
Dit pakket moet accuraat worden samengesteld,
omdat een onjuiste dikte zal resulteren in een
zwaar en stroefdraaiende of 'slaande' stuur-
inrichting.

Meten van de maximum drukstukhoogte.
A - Meetklok 15-046.
B - Meetkloksteun 15-008.
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

13 116

14, Monteer de veer, het vulplaatjespakket, de
pakking (indien gemonteerd) en het deksel op het
tandheugelhuis, fig. 18.
Gebruik de bouten en zet deze vast met
62 tot 9,0 Nm (0,6 tot 0,9 kgm) (4.5 tot 6. 7 I b. ft.).

15. Meet het draaiend koppel van het rondsel,
fig. 19. Gebruik daarvoor de voorspanningmeter
15-041 en het spiebaanverloopstuk 13-004.
Het jukte koppel is 0,6 - 2,0 Nm (6 - 21 legcm)
(5 - 18 Ib. in.). Een afwijkend koppel duidt op
een pakket vulplaatjes van verkeerde dikte
(controleer dit zoals hiervoor is aangegeven) of
defecte onderdelen in het stuurhuis (te zwaar
lopend lager, te weinig olie, enz.).

CT/13119

	

C
Fig. 18 Drukstuk voor tandheugel, compleet.

A - Deksel.
B - Vulplaatjes.
C - Veer.
D - Drukstuk.
E - Pakking of 0.-ring (afhankelijk van uitvoering).

Fig. 19

	

Meten van het koppel van het rondsel.
A - Voorspanningmeter 15-041.
B - Hulpstuk 13-004.

13 116 Stuurinrichting verwijderen en monteren

Vereiste speciale gereedschappen:

Spoorstangeind-trekker

	

13-006

Verwijderen

1. Zet het stuurwiel in de rechtuit-stand.

2. Krik de voorzijde van de wagen op en plaats er
wielsteunen onder.

N. B. - Gebruik wielsteunen en geen chassis-
steunen. Een andere mogelijkheid is de werk-
zaamheden op een hefbrug uitvoeren.

3. Verwijder de moer en de bout, die de flexibele
koppeling op de spiebanen van de rondselas
vastklemt.
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

13 116

4. Verwijder de spl itpennen en draai de kroonmoeren
los, waarmede de buitenste spoorstangeinden op de
fuseearmen zijn bevestigd.

5. Gebruik de spoorstangeind-trekker 13.006.

Maak de spoorstangen los van de fuséearmen.
Verwijder de kroonmoéren en neem het stuurhuis
van de wagen.

N. B. - Bij wagens met kopklepmotoren moet de
oliefilterbus worden verwijderd, om deze hande-
ling uit te kunnen voeren.

6. Buig de borgplaten terug en verwijder de bevesti-
gingsbouten van de stuurinrichting op montage -
steunen op de chassisdwarsbalk. Verwijder de
bouten, borgplaten en zadels.

7. Demonteer de spoorstangeinden en de borgmoeren
en noteer het aantal slagen dat de spoorstang-
einden op de stangen zijn gedraaid.

Montage

8. Monteer de borgmoeren en de spoorstangeinden;
draai deze hetzelfde aantal slagen op de stangen
dat bij demontage werd genoteerd.

9. Controleer of het stuurwiel in de rechtuit-stand
staat.

10.

	

Zet het stuurhuis in de rechtuit-stand.

11.

	

Breng het stuurhuis op zijn plaats en zorg dat de
spiebanen van de flexibele koppeling en de
rondselas goed in elkaar passen.

12. Controleer de toestand van de ophangrubbers
van het stuurhuis en vervang ze zonodig.

13. Monteer het complete stuurhuis met de zadels op
de montagesteunen op de chassisdwarsbalk.
Gebruik nieuwe borgplaten onder de koppen van
de bouten. Zet de bouten vast en buig de borg-
platen om.

14. Zet de spoorstangeinden in de fuseearmen.
Monteer de kroonmoeren, zet ze vast en borg ze
met nieuwe splitpennen.

15. Zet de klembout van de flexibele koppeling
op de rondselas vast.

16. Krik de wagen op, verwijder de wielsteunen en
laat dé wagen op de grond zakken.

17. Controleer het toespoor van de voorwielen.

18. Controleer de stand van het stuurwiel.

Fig. 20

	

A Bevestigingsbouten van de stuurinrichting.
(Duidelijkheidshalve is hier de gehele
voorwielophanging verwijderd).

Fig. 21

	

A - Spoorstangeind-trekker 13-006.
B - Spoorstangeind.

Fig. 22

	

Montagedelen voor de stuurinrichting.
A - Bout.
B - Borgplaat.
C - Zadel.
D - Rubber vulstuk.
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

13 116 8

13 116 8 STUURINRICHTING COMPLEET -
REVIDEREN (stuurinrichting uitgebouwd)

Vereiste speciale gereedschappen:

Sleutel voor het kogelgewricht 13-001-01
Sleutel voor het kogelgewricht 13-003-02
Hulpstuk

	

13-004
Voorspanningmeter

	

15-041

Demontage

1. Verwijder de beide balgen en tap de olie af.

De draadklemmen die in de productie worden
gemonteerd zijn niet bedoeld om weer te worden
gebruikt en dienen derhalve te worden vervangen
door nieuwe schroefklemmen, die bestemd zijn
voor de montage.

2. Plaats het stuurhuis voorzichtig in de bankschroef
(met zachte bekken).

3. Boor de pennen uit waarmede de spoorstang-
huizen op de contramoeren zijn geborgd (fig. 23).

Center de pennen eerst, alvorens ze met een boor
van 4 mm ( 5/32 inch) uit te boren.

Boor niet te diep; maximaal 9,5 mm (0.04 in.).

4. Verwijder de spoorstangen, de huizen, de contra-
moeren, de kogelzetels, de ringen en de veren.

Gebruik de gereedschappen 13-001-01 en
13-003-02 om het huis en de borgmoeren vast
te pakken (fig. 24).

5. Verwijder het deksel voor de rondsel lagerafstelling,
het vulplaatjespakket, de pakking en het onder-
ste lager.

7. Verwijder de rondselkeerring uit het deksel.

8. Neem het rondsel uit het huis en trek het lager
van de rondselas. Verwijder de verf van de as
zodat het lager eraf geschoven kan worden.

9. Trek de heugel uit het huis.

10. Verwijder het lager van het rondsel uit het huis.

11. Reinig en inspecteer alle onderdelen op slijtage
of beschadiging.

Dit houdt in het inspecteren en zonodig vervangen
van de tandheugelgeleidebus in het tegenover
liggende einde van de koker van het rondsel.
Verwijder de bus niet, als deze niet versleten of
beschadigd is.

Fig. 23

	

Uitboren van de borgpennen.

Fig. 24 Verwijderen van de spoorstang.
A - Sleutel, voor het kogelgewricht 13-003-01.
B - Sleutel voor het kogelgewricht 13-003-02 ,

TC/13/43

	

C

Fig. 25

	

A - Tandheugelgeleidebus.
B - Tandheugel-koker.
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

Montage

12. Monteer het onderste rondsellager in het huis.

13. Monteer de heugel in het huis.

14. Monteer het rondsel en het bovenste lager in het
heugelhuis.

	

'

	

1

Dit moet worden gedaan met de heugel in het
midden van het huis en na montage moet de
hoof:Jspiebaan van de rondselar naar de rechter-
zijde van de wagen wijzen en evenwijdig liggen
met de hartlijn van het tandheugel hu i s, zie
fig. 26, zowel voor wagens met links als rechts
stuur.

CT/13/18	 Q

Fig. 26 Hoofdspiebaan uitlijning met de heugel in de
middenstand.

	

A - Hoofdspiebaan.
B - Rondsel voor links stuur.
C - Rondsel voor rechts stuur.
D - Geeft rechterzijde van de wagen aan.
E - Hartli'n van tandheu•elhuis.

0

15. Monteer het rondsellagerdeksel en kies vulplaatjes
van de juiste dikte om de juiste voorspanning te
bereiken.

Kies dit vulplaatjespakket en monteer het zoals
onder afstelling van de stuurinrichting, werknummer
13 113 3 en fig. 27 is beschreven.

B113111 N

Fig. 27 A - Deksel.
B - Pakking.
C - Dik vulplaatje.
D - Variabele vulplaatjes.

P

16. Monteer het drukstuk, de veer, de vulplaatjes,
de pakking (indien gemonteerd) en het deksel;
kies vulplaatjes van de juiste dikte om de juiste
speling te bereiken.

Kies dit vulplaatjespakket en monteer het zoals
onder afstelling van de stuurinrichting, werk-
nummer 13 113 3 en fig. 28 is beschreven.

CT/13119

Fig. 28 A - Deksel.
B - Vulplaatjes.
C - Veer.
D - Drukstuk.
E - Pakking of 0-ring (afhankelijk van

uitvoering).
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

131168

17. Monteer de spoorstangen, de kogelzetels, de
ringen, de veren, de huizen en de contramoeren
op de heugel.

De kogel, de zetel en`het huis moeten tijdens
de montage mende juiste soort olie worden ge-
smeerd. Gebruik,!SAE 90 hypoid olie.

18. Stel de kracht, die nodig is om de spoorstang te
bewegen af, en borg de huizen met de borg-
moeren.

Meet die kracht op één der volgende wijzen:

(a)

	

Zet twee moeren tegen elkaar vast op het
einde van de spoorstang. Draai met de
momentsleutel 15-041 en hulpstuk de spoor-
stang, fig. 29.

Zet het kogelhuis vast met sleutel 13-003-02
tot het moment 7 Nm (0,7 kgm; 5.0 I b. f t. )
is. Borg het huis met de contramoer met
sleutel 13-003-01 en controleer nogmaals
het moment van de spoorstang.

(b)

	

Hang een haakje van draad op 6 mm (0.25 in.
van het uiteinde om de spoorstang. Zet d i t
haakje in een unster (zoals wordt gebruikt
voor het meten van zuigerspeling), zie
fig. 30.

Meet de kracht die nodig is om de spoor-
stang te bewegen, halfweg de totale slag
d.w.z. parallel aan de heugel.

Stel het kogelhuis af met sleutel 13-003-02
tot ..; unster 2,1 kg (5 Ib.) aanwijst. Borg
het huis met de contramoer met slut:A
13-003-01 en controleer nogmaals de kracht
om de spoorstang te bewegen.

19. Boor gaatjes in het huis en de contramoer in de
naad tussen huis en contramoer.

De gaatjes moeten een diameter van 4,0 mm
(5/32 in.) hebben en 9,5 mm (0.4 in.) diep zijn
en moeten aangebracht worden op de raaklijnen
tussen huis en contramoer. Ook al liggen de
bestaande gaatjes met elkaar in lijn, moeten er
toch nieuwe gaatjes worden geboord.

20. Monteer de borgpennen.

De borgpennen worden op hun plaats gehouden door
het omringende metaal met een drevel te stuiken,

21. Monteer één balg en zet deze met de klemmen
vast.

Smeer alvorens de balg te monteren een beetje vet
op de binnenrand waar deze op de spoorstang komt.
Let erop dat de rubberrand in de groef van de
spoorstang ligt. Zet de klem pas vast, als het
complete stuurhuis in de wagen is gemonteerd en
het toespoor is afgesteld. Als de klemmen worden
vastgedraaid mag de mof niet verdraaien en de
boutkoppen moeten naar voren wijzen.

D113191 N

	

Q
Fig. 29 Meten van het draaimoment van de spoorstang,

met de momentsleutel 15-041.
A - Spoorstang.
B - C_n'ramoeren.
C - Dop.
D - Momentsleutel.

B/13122

Fig. 30 Meten van het koppel dat nodig is om de
spoorstang te draaien.
A - Unster.
B - Draadhaak 6 mm (0.25 in.) vanaf uiteinde.
C - Spoorstang.

TC113t52

Fig. 31 Samenstelling van het kogelgewricht en
spoorstang, gemonteerd.
A - Borgpen.
B - Gat van 3 mm (1/8 in.) diameter.

. C - Huis voor kogelgewricht.
D - Contramoer voor kogelgewricht.

C

G
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STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

22. Vul het stuurhuis met olie.

Gebruik 0,15 liter (0.25 Imp. pint) SAE 90
hypoid olie. Haal de heugel heen en weer om de
doorstroming van de smeerolie te bevorderen.
Doe er niet te veel olie in.

23. Monteer de andere balg en zet deze vast met de
klemmen, zie onder 21.

24. Controleer het draaimoment van het rondsel,
fig. 32.

Gebruik de momentsleutel 15-041 met hulpstuk
13-004. Het juiste koppel is 0,6 tot 2,0 Nm
(6 tot 21 kgcm; 5 tot 18 Ib. in.). Een onjuist
koppel duidt op verkeerd gekozen vulplaatjes
(controleer de afstellingen) of defecte onderdelen
in het stuurhuis.

25. Neem het complete stuurhuis uit de bankschroef.

13566	 FLEXIBELE KOPPELING - STUURKOLOM -
VERWIJDEREN EN MONTEREN

Vereiste speciale gereedschappen: geen

Demontage

1. Open de motorkap, leg dekkleden op de spat-
schermen en maak de accukabels los.
Buig de borgplaat voor de klemplaat los;
maak beide bouten los, neem er één bout uit
en draai de klemplaat naar één zijde.

2. Verwijder de bout van de flexibele koppeling
van de rondselas, door de moer eraf te draaien
en de bout eruit te nemen.

8113114

Fig. 32 Controle van de voorspanning van het rondsel.
A - Momentsleutel 15-041.
B - Hulpstuk 13-004.

	

3. Schuif het onderste deel van de flexibele koppe-

	

Fig. 33 A - Contramoer.

	

ling van de rondselas en verwijder de koppeling.

	

B - Borgplaat.
C - Klembout van kruiskoppeling.
D - Klemplaat.
E - Kruiskoppeling.

Montage

4. Breng de spiebanen op de rondselas en de koppe-
ling in lijn, plaats de koppeling op de rondselas,
en monteer de klembout met moer.

5. Plaats de wagen met beide wielen op de grond
en monteer de koppel ingsklem op het ondereinde
van de stuuras. Monteer een nieuwe borgplaat en
monteer de klembouten. Let erop dat de flexibele
rubber schijf vlak ligt en trek de bouten aan met
16,5 - 20,5 Nm (1,7 - 2,1 kgm) (12 - 15 Ib. ft. ).

6. Buig alle vier de hoeken van de borgplaat om.

7. Trek de klembout van de rondselas-koppel ing vast.

8. Sluit de accukabels aan, neem de dekkleden van
de spatschermen eh sluit de motorkap.

TC1131
Fig. 34 Montage van de stuuraskoppel i ng.

Buig alle vier de hoeken van de borgplaat
omhoog.

November 1975

	

TAUNUS -

	

HOOFDSTUK 13-18

ww
w.

fo
rd

ta
un

us
.n

l



STUURINRICHTING EN STANGENSTELSEL

TECHNISCHE GEGEVENS

Type
Stuurhuis afstelling
Gegevens van de vulplaatjes voor de voorspanning
van het rondsellager: i
71 BB-3K544-AA

	

r
71 BB-3K544- BA
71 BB-3K544-CA
71 BB-3K544-DA
71 BB-3K544-LA
71 BB-3581-AA

Gegevens van de vulplaatjes voor het tandheugel
drukstuk:
71 BB-3N597-AA
71 BB-3N597-BA
71 BB-3N597-CA
71 BB-3N597-DA
71 BB-3N597-EA
71 BB-3N597-FA
71 BB-3N598-AA
Olie-inhoud van stuurhuis
Olie soort

Aantrekkoppels (tenzij anders opgegeven):

Stuurinrichting aan dwarsbalk
Spoorstangeinde aan fusée-arm
Koppeling op spiebanen van rondsel
Kruiskoppeling op spiebanen van stuuras
Stuurwiel op stuuras
Contramoer van spoorstangeinde
Huis voor kogel van spoorstangeinde
Bouten van rondseldeksel
Bouten van drukstukdeksel
Draaimoment van het rondsel

Tandheugel met rondsel
Vulplaatjes

Staal 0,13 mm (0.005 in.)
Staal 0,19 mm (0.007 in.)
Staal 0,25 mm (0.010 in.)
Staal 2,35 mm (0.092 in.)
Staal 0,05 mm (0.002 in.)
Bedekt met buna rubber 0,254 mm (0.01 in.)

Staal 0,127 mm (0.005 in.)
Staal 0,19 mm (0.007 in.)
Staal 0,25 mm (0.010 in.)
Staal 0,38 mm (0.015 in.)
Staal 0,50 mm (0.020 in.)
Staal 0,16 mm (0.060 in.)
Bedekt met buna rubber 0, 25 mm (0.010 in.)
0,15 liter (0.25 Imp. pints)
SAE 90 Hypoid SM2C-1012-A

Nm kgm

20

	

tot 24 2,1 tot 2,4
25

	

tot 30 2,5 tot 3,0
16,5 tot 20,5 1, 7 tot 2,1
16,5 tot 20,5 1, 7 tot 2,1
27

	

tot 34 2,8 tot 3,4
57

	

tot 68 5,8 tot 6,9
45

	

tot 51 4,6 tot 5,2
17

	

tot 24 1,7 tot 2,4
17

	

tot 24 1,7 tot 2,4

I b. f t.

	

15

	

tot 18

	

18.

	

tot 22

	

12

	

tot 15

	

12

	

tot 15
20 tot 25
42 tot 50
33 tot 37
12,5 tot 17.6
12.5 tot 17.6

0,6 tot 2,0

	

6

	

tot 21 kgcm 5

	

tot 18 Ib. in.
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