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KOELSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het koelsysteem van de Taunus/Cortina'80 is vrijwel gelijk aan dat van het voorgaande model, zodat de
inhoud van hoofdstuk 24 van het Taunus'76/Cortina'77 werkplaatshandboek grotendeels van toepassing blijft.
Dit hoofdstuk behandelt uitsluitend de nieuwe onderdelen en de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die

alleen op het nieuwe model betrekking hebben.

De Taunus/Cortina ' 80 is uitgerust met een nieuw type ventilateur met temperatuurgevoelige vloeistofkoppe -

ling welke tot een verbetering van het brandstofverbruik en de prestaties leidt. Voor de aandrijving van
de ventilateur is minder vermogen nodig, zodat bij alle motortoerentallen meer vermogen beschikbaar is om
de wagen voort te stuwen. De ventilateur werkt geruislozer en doordat het vereiste aandrijfkoppel lager is,
wordt de slijtage van de ventilateurriem verminderd. Bovendien bereikt de motor sneller zijn bedrijfstempe -

ratuur omdat het toerental van de koppeling geregeld wordt door een temperatuurgevoelig element dat de

motortemperatuur registreert.

Het koelsysteem is uitgerust met een plastic expansietankje dat ervoor zorgt dat het systeem met het juiste
koelvloeistofvolume gevuld blijft. Onder normale bedrijfsomstandigheden moet het tankje voor een kwart met
koelvloeistof zijn gevuld, maar het niveau kan naar gelang de bedrijfsomstandigheden variëren. Mocht het
koelvloeistofniveau tot de bovenzijde van het expansietankje stijgen, dan moet men de radiateurdop op lek -

kage controleren.

Voor bepaalde reparatiewerkzaamheden moeten de motorspatplaten (indien gemonteerd) worden verwijderd.

Voor het verwijderen van de vloeistofkoppeling van de waterpompnaaf dient een licht gewijzigde steeksleutel

van 32 mm (1.25 in) met een bekdikte van 5 mm of minder te worden gebruikt. De handgreep van de sleutel moet
evenwijdig aan de sleutelbek worden bijgebogen, zoals in Fig. 1 is aangegeven. Hierdoor kan de sleutel ge-
makkelijker op de ventilateurkoppeling worden geplaatst, vooral bij wagens met stuurbekrachtiging.

Sommige uitvoeringen hebben een radiateur met een plastic boven- en onderbak. Deze kunnen door de grotere
radiateurreparatiebedrijven worden hersteld. Mocht reparatie door een specialist echter niet mogelijk zijn,
dan kan een 'nood'reparatie worden uitgevoerd met 'BEHR-stik' primer en afdichtmiddel óf Dow Corning 1200
primer en Dow Corning 'Silastic 734 RTV' (zonodig verdund met perchloorethyleen). Dit zijn uit 1 component
bestaande vloeibare materialen op basis van siliconenrubber die bij kamertemperatuur uitharden tot duurzaam
elastisch rubber dat bestand is tegen weersinvloeden en oxydatie.

Methode voor het repareren van lekkages (met gebruikmaking van Dow Corning materialen)

Bouw de radiateur uit, reinig deze grondig en maak hem bij voorkeur met perslucht droog. Lokaliseer het lek
op de gebruikelijke wijze. Maak de omgeving van het lek schoon met alcohol of terpentine om een droog, stof -

en vetvrij oppervlak te verkrijgen. Het is niet nodig om de laklaag te verwijderen.

Lekkage van radiateurbuizen

De volgende richtlijnen gelden alleen voor lekken die zich binnen ca. 20 mm van de bovenste of onderste
radiateurbak bevinden. Lekken die verder zijn verwijderd van de plastic bakken kunnen op de normale wijze
worden gesoldeerd.
Breng met een kwast gelijkmatig een dunne laag Dow Corning 1200 primer aan. laat de primer 10 min. bij kamer -
temperatuur drogen. Verdun het si1iconenafdichtmiddel (55% 'Silastic 734 RTV'/ k5^ perchloorethyleen in

gewichtsdelen, zorgvuldig gemengd) en breng dit met een spatel aan. Breng de radiateur in een zodanige stand
dat het afdichtmiddel niet wegvloeit van de plaats van lekkage. Laat het middel 30 min. bij kamertemperatuur
drogen, tot een kleefvrije en drukvaste oppervlaktelaag is gevormd. Het vulcanisatieproces duurt 24 uur.
Als de exakte plaats van het lek niet kan worden gevonden, vooral indien dit zich dichtbij de boven- of
onderbak bevindt, verdient het aanbeveling een groter oppervlak te behandelen door dit met siliconenrubber
'op te vullen'. Daarbij moet de radiateur in de meest gunstige stand worden geplaatst.

Lekkage bij de flenzen van de plastic radiateurbakken

Druk de flens bij de plaats van lekkage met een passend gereedschap aan. Indien het lekken voortduurt, gaat
men te werk zoals hierboven is omschreven, waarbij ook minstens 50 mm aan weerszijden van het lek moet wor -
den behandeld.

Lekkage van plastic radiateurbakken

Breng met een kwast gelijkmatig een laagje Dow Corning 1200 primer aan. Laat de primer 10 min. bij kamer -
temperatuur drogen. Breng vervolgens een laag Dow Corning 'Silastic 734 RTV' in onverdunde vorm aan.

Laat het afdichtmiddel 1 uur bij kamertemperatuur drogen, tot een kleefvrije en drukvaste oppervlaktelaag
is gevormd.

Lekkage bij de aansluitingen van de oliekoelerleidingen op de onderste plastic radiateurbak 	 (wagens met
automatische transmissie)

Controleer of de zeskante moer goed is vastgezet. Indien het lekken voortduurt, moet met een kwast gelijk -
matig een laagje Dow Corning 1200 primer worden aangebracht. Laat de primer 10 min. bij kamertemperatuur
drogen. Breng vervolgens rond de aansluiting een laag Dow Corning 'Silastic 734 RTV' in overdunde vorm aan
en laat het afdichtmiddel 1 uur bij kamertemperatuur drogen.

Testen op lekkage

De radiateur mag na vier uur worden getest. Indien geen lekkage wordt waargenomen, kan men de radiateur in-

bouwen en weer in gebruik nemen. Waar mogelijk moet echter de volle 24 uur worden gewacht om het afdicht -
middel geheel te laten uitharden.
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KOELSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

ANTIVRIES

Antivries bevat ethyleenglycol en andere bestanddelen die giftig zijn bij inwendig gebruik en bij herhaald
of langdurig contact met de huid in gevaarlijke hoeveelheden kunnen worden opgenomen.

De volgende voorzorgsmaatregelen moeten bij het werken met antivries 	 in acht worden genomen

1. Antivries mag nooit inwendig worden gebruikt. Mocht dit toch gebeuren, dan moet onmiddellijk medisch
advies worden gevraagd.

2. Voorkom aanraking met de huid. Spoel op de huid gemorste antivries zo snel mogelijk met water af.
Als antivries op de kleding wordt gemorst, moet deze uitgetrokken en gewassen worden om langdurig
huidcontact te voorkomen.

3. Bij het veelvuldig werken met antivries moet beschermende kleding (plastic of rubber handschoenen,
laarzen en ondoordringbaar overall of voorschoot) worden gedragen om aanraking met de huid zo veel
mogelijk te voorkomen.

Fig. 1 Maatschets van de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan de sleutel voor het uit- en inbouwen
van de vloeistofkoppeling; sleutelwijdte 32 mm (1.25 in).

X = 25 mm (1 in)
Y = 12 mm (0.5 in)

-001 X

TE/24/25
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KOELSYSTEEM

WERKINGSPRINCIPE

Ventilateur met temperatuurgevoelige vloeistofkoppeling

De temperatuurgevoelige vloeistofkoppeling regelt het ventilateurtoerental d.m.v. een vloeistoffilm
(siiiconenvloeistof) tussen het aandrijvende en aangedreven deel van de koppeling. De koppeling heeft
de mogelijkheid om de ventilateur - ongeacht het motortoerental - uit te schakelen, indien de behoefte
aan motorkoeling gering is. Daarnaast werkt de vloeistofkoppeling als slipkoppeling, doordat bij over -

schrijding van een bepaald aandrijfkoppel een zekere mate van slip optreedt.

Het inwendige van de koppeling is in twee kamers verdeeld. De achterste kamer bevat de rotor (K) terwijl
de voorste kamer het vloeistofreservoir (L) vormt. De vloeistof wordt in het reservoir gepompt door de
roterende werking van de rotor en het gebruik van een stuwpomp (C). Deze pomp bestaat uit een opening
(de z.g. ontlastpoort, A) en een kering (B); de kering wordt gevormd door een verzonken gedeelte in de
pompplaat dat dient om de vloeistofdruk te laten stijgen. Dit heeft tot effekt dat bij draaiende motor
de vloeistof uit de rotorkamer naar het reservoir wordt gepompt. De stuwpomp bevindt zich aan de omtrek
van de pompplaat (P). De rotor is rechtstreeks via de aandrijfas (M) met de motor verbonden en bij draai -

ende motor zorgt de rotor ervoor dat de vloeistof in het reservoir blijft.

Wanneer de behoefte aan motorkoeling toeneemt, bedient een bimetalen element (E) - dat de luchttemperatuur
achter de radiateur registreert - een regelklep (G), die op zijn beurt geleidelijk (naarmate de lucht -

temperatuur stijgt) de inlaatpoort (H) opent. Hierdoor kan vloeistof i.n de rotorkamer terugstromen, waar -

door de overbrengingscapaciteit van de koppeling groter wordt. Samengevat: wanneer de koelvloeistoftempe -

ratuur stijgt, wordt de rotorkamer met meer vloeistof gevuld, hetgeen tot gevolg heeft dat de wrijvings -

faktor en daarmee het ventilateurtoerental (binnen de constructieve mogelijkheden) en de koelluchtstroom

toenemen.

Uit bovenstaande beschrijving blijkt, dat het toerental van de ventilateur met temperatuurgevoelige
vloeistofkoppeling primair afhankelijk is van de temperatuur van de motor.

Fig. 2 De met vloeistof gevulde ruimten zijn donkergekleurd. De aandrijfcomponenten zijn met een

TE/24/3

L
(1

lichtere tint aangegeven.

A - Ontlastpoort
B - Kering
C - Stuwpomp
D - Voorste deksel van huis
E - Bimetalen element

F - Huis

	

(met

	

integrale K - Rotor

koelribben) L - Vloeistofreservoir

G - Regelklep M - Aandrijfas

H - Inlaatpoort N - Bevestigingsbout van ventilateur

J - Afdichtring P - Pompplaat
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KOELSYSTEEM

WERKINGSPRINCIPE (vervolg)

Expansietankje

Het expansietankje is d.m.v. een slang met de radiateurvulhals verbonden; Fig. 3. Naarmate de temperatuur
in het koelsysteem stijgt, zet de koelvloeistof uit en loopt de druk op, tot de werkdruk in het systeem is
bereikt. De overdrukklep in de radiateurdop wordt dan van zijn zetel gelicht, waardoor een deel van de
koelvloeistof via de radiateurvuldop en de verbindingsslang in het expansietankje 'A' stroomt; zie Fig. 4.
De radiateurdop is aan de onderzijde van een rubber pakkingring voorzien om de onderdruk te handhaven

welke bij het inkrimpen van de koelvloeistof wordt veroorzaakt.

Wanneer de temperatuur en de druk in het koelsysteem dalen, neemt ook de druk in de radiateur af en wordt
de in het expansietankje gestroomde vloeistof via de vacuumklep in de radiateurdop naar de radiateur ('B',
Fig. 4) teruggezogen.

De hoeveelheid koelvloeistof in het expansietankje moet niet als maatstaf worden gezien voor het koelvloei -

stofpeil in het gehele systeem. Onder normale omstandigheden mag het tankje maximaal voor een kwart met
koelvloeistof zijn gevuld. Wanneer het systeem afgetapt en weer gevuld wordt, moet het expansietankje leeg
zijn, zodat tijdens het gebruik van de wagen het juiste koelvloeistofvolume in het tankje kan stromen.
De radiateur moet tot de onderzijde van de vulhals worden gevuld.

Het is belangrijk dat het peil van de koelvloeistof op de normale manier wordt gecontroleerd, d.w.z. bij

koude motor door het verwijderen van de radiateurdop.

Om een onderbreking van de koelvloeistofstroom vanuit de radiateur naar het expansietankje te voorkomen,

mag de radiateurdop nooit worden verwijderd wanneer de radiateur warm is.

Fig. 3 Plaats van het expansietankje

(uitvoering met OHV-motor afgebeeld).

TE/24/28

A

Fig. 4 Expansietankje.

A - Overdrukklep gelicht, waardoor koelvloeistof in het expansietankje stroomt.
B - Vacuumklep open, waardoor koelvloeistof in de radiateur wordt teruggezogen.

April 1979

	

FORD TAUNUS/CORTINA'80: HOOFDSTUK 24-5

www.fo
rd

tau
nu

s.n
l



KOELSYSTEEM

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN -- INHOUD

KOELSYSTEEM
Beschreven

in deze
uitgave

Opgenomen
in

Bewerking nr.

Ook van toepassing op sommige
uitvoeringen van de volgende
modellenseries
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24 122

	

Koelsysteem - aftappen en
vullen X X X X X X

24 203

	

Ventilateurriem - afstellen X - X X X X

24 212

	

Ventilateur - uitbouwen en
inbouwen X - - - - -

24 215

	

Temperatuurgevoelige vloeistof -
koppeling van ventilateur -
uitbouwen en

	

inbouwen - 24 212 - - - - -

24 216

	

Ventilateurpoelie -

	

uitbouwen
en

	

inbouwen - 24 212 - - - - -

24 254

	

Radiateur - uitbouwen en

	

inbouwen X - X X X X

24 284

	

Expansietankje - uitbouwen en
inbouwen X X - - - -

24 404

	

Waterpomp - uitbouwen en

	

inbouwen X - - - - -

24 404 4

	

Waterpomp - uitbouwen en

	

inbouwen
(motor uitgebouwd) - 24 404 - - -

24 451

	

1

	

Thermostaat - testen

	

(thermostaat
uitger^uwd) X X X X X X

24 607

	

Slang tussen expansietankje en
radiateur - vervangen X X - - - -
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KOELSYSTEEM

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN — BESCHRIJVING

24 122	 KOELSYSTEEM - AFTAPPEN EN VULLEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

1. Open de motorkap en leg beschermhoezen over de
spatschermen.

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Verwijder de radiateurdop.

4. Plaats een schone lekbak onder de wagen, open
de aftapbout(en) op het cilinderblok (V6 Keulen -
motoren hebben een aftapbout op elke zijde van
het cilinderblok, Fig. 5), maak de onderste
radiateurslang los en laat het koelsysteem leeg -
lopen.

N.B.: Zie 'Algemene beschrijving' voor de voor -
zorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn bij de
omgang met antivriesoplossingen.

5. Monteer de aftapbout(en) weer in het cilinder-
blok.

6. Sluit de onderste radiateurslang weer aan en
zet deze vast.

7. Vul het systeem met antivriesmengsel of water
waaraan een corrosiewerend middel is toege-
voegd en monteer de radiateurdop.

N.B.: De radiateur moet volledig worden gevuld,
d.w.z. tot de onderrand van de vulhals. Het
expansietankje mag geen koelvloeistof bevatten.

8. Sluit de accu aan.

9. Start de motor en controleer het koelsysteem

op lekkage. Vul het systeem zonodig bij.

10. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

24 203	 VENTILATEURRIEM - AFSTELLEN

1. Open de motorkap en leg beschermhoezen over
de spatschermen.

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Draai de bevestigings- en stelbouten van de
dynamo los, stel de riemspanning af en zet de
dynamo weer vast.

Gebruik een riemspanningsmeter voor het contro -
leren en afstellen van de riemspanning. Zie
'Technische gegevens' voor de juiste riemspan -
ning. Indien geen meter beschikbaar is, moet
de riem zodanig worden afgesteld dat de vrije
slag halverwege de dynamo en de ventilateur -
poelie 10 mm (0.4 in) bedraagt (Fig. 6).

4. Sluit de accu aan.

5. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

Fig. 5 Aftapplug op V6 Keulen-motor.

Fig. 6 Juiste afstelling van ventilateurriem.
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KOELSYSTEEM

24 212

24 212	 VENTILATEUR - UITBOUWEN EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg beschermhoezen over
de spatschermen.

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Gebruik een sleutel van 32 mm (Fig. 1) om de
ventilateur tezamen met de vloeistofkoppeling
van de waterpompnaaf te verwijderen; Fig. 7
en 8. Houd daarbij de waterpomppoelie vast om
meedraaien te voorkomen. LET OP: LINKSE DRAAD:
Zonodig kan de koppeling worden losgemaakt
door met een zachte hamer op de sleutel te
tikken.

4. Verwijder de vier bouten waarmee de ventila -
teur op de koppeling is bevestigd en neem de
ventilateur weg.

Inbouwen

5. Plaats de ventilateur op de koppeling en zet
de vier bevestigingsbouten met het voorgeschre -
ven aantrekkoppel vast (8 tot 10 Nm, 0,8 tot
1,0 kgf.m, 6 tot 9 lbf.ft). Dit koppel mag
beslist niet worden overschreden, aangezien
het koppelingshuis van aluminium is vervaar -
digd.

6. Schroef de complete ventilateur op de water -
pompnaaf en zet het geheel met de sleutel van
32 mm vast. Houd daarbij de waterpomppoelie
vast om meedraaien te voorkomen.

7. Sluit de accu aan.

8. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

24 254	 RADIATEUR - UITBOUWEN EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg beschermhoezen over de
spatschermen.

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Verwijder de radiateurvuldop.
N.B.: Draai de dop eerst 900 los om de even -
tuele overdruk uit het koelsysteem te laten
ontsnappen en verwijder de dop vervolgens.

4. Plaats een schone lekbak onder de wagen, maak
de onderste slang los bij de radiateur en laat
het koelsysteem leeglopen; Fig. 9.

5. Maak de bovenste slang los bij de radiateur.

6. Verwijder de vier bevestigingsbouten van de
ventilateurmantel, maak de mantel los van de
radiateur en laat hem op de ventilateur rusten
(indien van toepassing); Fig. 10.

7. Alleen uitvoeringen met automatische trans-
missie: Verwijder de lekbak met koelvloeistof
en vervang deze door een tweede (schone) bak.
Maak de twee slangen van de oliekoeler los;
Fig. 11.

Fig. 7 Ventilateur verwijderen met sleutel 32 mm
(Kent-motor afgebeeld).

Fig. 8 Complete ventilateur van motor verwijderen.
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KOELSYSTEEM

24 254

Trek de verbindingsslang tussen radiateur en
expansietankje uit de dop van het tankje.

8. Verwijder de vier bevestigingsbouten en neem
de radiateur uit de wagen.

9. Maak de slang van het expansietankje los van
de radiateur.

Inbouwen

10. Monteer de slang van het expansietankje op de
radiateur. Druk de slang geheel op het aan -
sluitpijpje.

11. Breng de radiateur op zijn plaats en zet hem
vast.

12. Breng de ventilateurmantel op zijn plaats en
zet hem met de vier boutjes op de radiateur
vast.

13. Sluit de onderste radiateurslang aan.

N.B.: Controleer de slangen op beschadigingen,
scheuren enz., en vervang ze zonodig.

14. Sluit de bovenste radiateurslang aan.

15. Alleen uitvoeringen met automatische transmissie:
Sluit de beide oliekoelerslangen op de radiateur
aan.

16. Monteer de slang van het expansietankje in de
dop van het tankje.

17. Vul het koelsysteem met het voorgeschreven
antivriesmengsel of met water waaraan een cor -
rosiewerend middel is toegevoegd. Monteer de
radiateurdop. N.B.: DE RADIATEUR MOET VOLLEDIG
WORDEN GEVULD, d.w.z. TOT DE ONDERRAND VAN DE

VULHALS. HET EXPANSIETANKJE MAG GEEN KOELVLOEI -
STOF BEVATTEN.

18. Sluit de accu aan.

19. Laat de motor draaien en controleer het koel -
systeem op lekkage.

20. Controleer het koelvloeistofpeil en vul het
systeem zonodig bij.

21. Alleen uitvoeringen met automatische transmissie:
Controleer het oliepeil in de automatische
transmissie en vul zonodig olie bij.

22. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

24 284	 EXPANSIETANKJE - UITBOUWEN EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg beschermhoezen over de
spatschermen.

2. Maak de massakabel

	

van de accu los.

3.

	

Verwijder de dop van het expansietankje.

4. Verwijder de twee bevestigingsschroeven en licht
het expansietankje aan de onderzijde uit de ope-
ning

	

in de steun; Fig.

	

12.

5. Giet het tankje leeg. Bewaar de koelvloeistof in

een schone bus zodat deze later eventueel opnieuw
kan worden gebruikt.

Fig. 9 Onderste radiateurslang losgenomen om de
koelvloeistof af te tappen.

Fig. 10 Verwijderen van de ventilateurmantel
(uitvoering met Kent-motor afgebeeld).

Fig. 11 Oliekoelerleidingen (alleen wagens met
automatische transmissie).
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KOELSYSTEEM

24 284

Inbouwen

6. Plaats het tankje in de steun en zet het met
de twee schroeven vast.

7. Monteer de dop.

N.B.: HET TANKJE MOET LEEG ZIJN. Verwijder de
radiateurdop. Giet de uit het tankje afkomstige
koelvloeistof terug in de radiateur. De radia -
teur moet tot de onderrand van de vulhals zijn
gevuld. Breng de radiateurdop weer aan.

8. Sluit de accu aan.

9. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

24 404	 WATERPOMP - UITBOUWEN EN INBOUWEN

Uitvoeringen met Kent- en OHC-motoren

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg beschermhoezen over
de spatschermen.

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Plaats een schone lekbak onder de wagen, maak
de onderste radiateurslang los van de waterpomp
en tap de radiateur af.

4. Verwijder de verwarmingsslang van de waterpomp.

5. Bouw de ventilateur compleet met koppeling uit.
Zie hiervoor 3ewerking nr. 24 212.
N.B.: DE NAAF VAN DE VENTILATEURKOPPELING HEEFT
LINKSE SCHROEFDRAAD. Houd de waterpomppoelie
vast om meedraaien te voorkomen.

6. Draai de vier bouten waarmee de poelie op de
waterpomp is bevestigd één slag los.

7. Draai de bevestigings- en stelbouten van de
dynamo los en verwijder de V-riem.

8. Verwijder de vier bouten en neem de poelie
weg.

9. Alleen OHC-motoren:
Verwijder het distributieriemdeksel dat met
drie bouten is bevestigd.

10. Verwijder de drie bevestigingsbouten van de
waterpomp en neem de pomp van de motor; Fig.
14 + 15.

Inbouwen

11. Reinig de pasvlakken op de pomp en het blok.
Plaats de pomp met een nieuwe pakking op de
motor en zet de drie bevestigingsbouten met
het voorgeschreven aantrekkoppel vast; zie
'Technische gegevens'.

12. Aleen OHC-motoren:
Monteer het distributieriemdeksel.

13. Sluit de verwarmingsslang en de onderste
radiateurslang op de pomp aan.

Fig. 12 Expansietankje verwijderen.

Fig. 13 Distributieriemdeksel zoals op alle OHC -
motoren is gemonteerd.

14. Monteer de ventilateurpoelie op de pompnaaf
door de vier bevestigingsbouten aan te trekken.
Controleer of de poelie goed is gecentreerd en
vergeet niet de ringen op de bevestigingsbouten
aan te brengen.
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KOELSYSTEEM

24 404

15. Monteer de ventilateurriem, stel deze af en
zet de bevestigings- en stelbouten van de
dynamo vast. Zie Bewerking nr. 24 203 voor
het afstellen van de ventilateurriem.

16. Schroef de ventilateur compleet met koppeling
op de waterpompnaaf en zet het geheel met de
sleutel van 32 mm vast. Daarbij moet de water -

pomppoelie worden vastgehouden om meedraaien
te voorkomen.
N.B.: DE VENTILATEURKOPPELING HEEFT LINKSE
SCHROEFDRAAD.

17. Sluit de onderste radiateurslang aan.
Vul het koelsysteem met het voorgeschreven
antivriesmengsel of met water waaraan een
corrosiewerend middel is toegevoegd.

N.B.: De radiateur moet tot de onderrand van
de vulhals worden gevuld. Het expansietankje
mag geen koelvloeistof bevatten.

18. Sluit de accu aan.

19. Start de motor en controleer het koelsysteem
op lekkage.

20. Controleer het koelvloeistofniveau en vul het
systeem zonodig bij.

21. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

24 404	 WATERPOMP - UITBOUWEN EN INBOUWEN

Uitvoeringen met V6-motor (Keulen)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg beschermhoezen over
de spatschermen.

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Plaats een schone lekbak onder de wagen, maak
de onderste radiateurslang bij de waterpomp
los en tap de koelvloeistof af.

4. Maak de verwarmingsslangen los van de water -
pomp.

5. Gebruik een sleutel van 32 mm (zie Fig. 1) om
de ventilateur tezamen met de vloeistofkoppe -
ling van de waterpompnaaf te verwijderen.
Zie hiervoor Bewerking nr. 24 212.
N.B.: DE NAAF VAN DE VENTILATEURKOPPELING HEEFT
LINKSE SCHROEFDRAAD. Houd de waterpomppoelie
vast om meedraaien te voorkomen.

6. Draai de vier bouten waarmee de poelie op de
waterpomp is bevestigd één slag los.

7. Draai de bevestigings- en stelbouten van de
dynamo los en verwijder de V-riem.

8. Verwijder de vier bouten en neem de poelie
weg.

9. Verwijder, terwijl de lekbak nog onder de

wagen staat, de drie bevestigingsbouten van
het thermostaathuis en neem het huis en de
thermostaat weg; Fig. 16.

10. Verwijder de twaalf bevestigingsbouten van de
waterpomp en neem de pomp van het blok; Fig. 17.

Fig. 14 Waterpomp verwijderen.
(Uitvoering met Kent-motor)

Fig.

	

15 Waterpomp verwijderen.
(Uitvoeringen met

	

1,3/1,6/2,0

	

liter

OHC-motoren)

Fig. 16 Thermostaat verwijderen.

Inbouwen A - Thermostaathuis

11.

	

Reinig de pasvlakken op de pomp en het cilin-
derblok.

B -
C -

Afdichtring
Thermostaat

12. Monteer de waterpomp, voorzien van een nieuwe
pakking, op het blok.
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13. Reinig de pasvlakken op het thermostaathuis en

het blok.

14. Monteer het thermostaathuis, voorzien van een
nieuwe pakking en afdichtring, op de waterpomp.

15. Sluit de onderste radiateurslang en de ver-
warmingsslangen op de waterpomp aan.

16. Monteer de poelie en de ventilateurriem. Stel

de riemspanning af en zet de bevestigings- en
stelbouten van de dynamo vast.
Zie Bewerking nr. 24 203 voor het afstellen

van de riemspanning.

17. Schroef de ventilateur compleet met koppeling
op de waterpompnaaf en zet het geheel met de
sleutel van 32 mm vast. Daarbij moet de water -

pomppoelie worden vastgehouden om meedraaien

te voorkomen.

18. Vul het koelsysteem met het voorgeschreven

antivriesmengsel of met water waaraan een
corrosiewerend middel is toegevoegd.
N.B.: DE RADIATEUR MOET TOT DE ONDERRAND VAN
DE VULHALS WORDEN GEVULD. HET EXPANSIETANKJE
MAG GEEN KOELVLOEISTOF BEVATTEN.

19. Sluit de accu aan.

20. Start de motor -gin controleer het koelsysteem
op lekkage. Vu. zonodig koelvloeistof bij.

21. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

24 451 1	 THERMOSTAAT - TESTEN

(Thermostaat uitgebouwd)

1. Hang de thermostaat op in een bakje met water;

Fig. 18.

Zorg ervoor dat de thermostaat niet de zijkan -

ten of de bodem van het bakje raakt.

2. Verwarm het water geleidelijk en controleer
regelmatig de temperatuur m.b.v. een nauw-

keurige temperatuurmeter.

Bij 89 - 93°C (192 - 200°F) moet de thermo -

staat beginnen te openen. De thermostaat moet
geheel open zijn bij 103 - 106°C (217 - 223°F),
hetgeen hoger is dan het kookpunt van water
(100°C bij atmosferische druk).

Probeer een niet goed funktionerende thermo -

staat nooit bij te stellen, maar monteer een
nieuwe.

Fig. 17 Waterpomp verwijderen.
(Uitvoering met V6 Keulen-motor)

Fig. 18 Thermostaat testen.

24 607	 SLANG TUSSEN EXPANSIETANKJE EN RADIATEUR -
VERVANGEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Open de motorkap en leg beschermhoezen over
de spatschermen.

2. Maak de massakabel van de accu los.
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3. Verwijder de slang uit de dop van het expansie -
tankje. Maak de slang daarna los van de radia -
teurvulhals.

Monteren

4. Monteer de slang in de dop van het expansie -
tankje en op de radiateurvulhals. Schuif de
slang geheel op het aansluitpijpje op de radia -
teur.

5. Sluit de accu aan.

6. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.
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KOELSYSTEEM

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	 Door waterpomp ondersteunde vloeistofcirculatie onder druk

Inhoud	 (inclusief verwarming)

1,3 liter OHV (Kent)

	

..
1,3 liter OHC
1,6 liter OHC	
2,0 liter OHC
2,0 liter OHV Keulen v6
2,3 liter OHV Keulen v6

Antivries

	

..

	

.. Ford Antifreeze Plus; specifikatie SSM-97B-9101-A of SSM-97B-9102-A

Concentratie:

Soortelijke massa
(indien aan

	

koelvloeistof
geen ander middel

	

is

	

toe-
gevoegd)

Percentage antivries
in volumedelen
(bij

	

benadering)

Blijft

	

vloeibaar tot Bevriest

	

bij

°C °F °C °F

1,069 145 -30 -22 -38 -41

Een 45% concentratie van Ford Antifreeze Plus, dat een krachtig werkend corrosiewerend middel bevat, kan
gedurende maximaal 2 jaar (ongeacht het klimaat) in het koelsysteem blijven voordat verversing noodzakelijk
is. Als alleen water als koelmiddel wordt gebruikt, kan ernstige corrosievorming optreden.

Corrosiewerend middel ..

	

.

	

Ford specifikatie SSM-97B 9100-A

Een corrosiewerend middel dat aan bovengenoemde specifikatie voldoet, wordt gefabriceerd door Ciba-Geigy Ltd.,
en wordt geleverd onder de naam 'Inhibitor type 71C'; het middel is over de gehele wereld te verkrijgen via
het hoofdkantoor van de Ciba-Geigy groep in uw omgeving.
Het corrosiewerend middel type 71C moet in een 2,5° concentratie met water worden gemengd.

Radiateur

Type

	

.. ..

Drukdop .. .. ..

Thermostaat

Type

	

.. .. .. ..

	

..

Centrifugaalpomp

10 mm (0.4 in), gemeten in het midden van de langste overspanning onder
normale druk van de vingertoppen

Nieuwe riem: 400- 600 N, 4o-6o kgf, 90- 135 lbf
Gebruikte riem: 300 - 400 N, 30 - 40 kgf, 67 - 90 lbf

N.B.: Wanneer een nieuwe riem wordt gemonteerd, moet deze na ± 2.000 km (1.500 mijl) worden nagesteld.
Onder een gebruikte riem wordt verstaan een riem die meer dan 10 minuten op de motor heeft gedraaid.

Ventilateurkoppeling ..

	

.. Temperatuurgevoelige vloeistofkoppeling

4,96 liter (

	

8.7 pt)
5,76 liter (10.2 pt)
5,76 liter (10.2 pt)
6,13 liter (10.8 pt)
6,90 liter (12.1 pt)
6,90 liter (12.1 pt)

Met gegolfde lamellen op koelbuisjes voor efficiënte koeling
(Plastic boven- en onderbak uitsluitend op uitvoeringen met
2,0 en 2,3 liter motoren)

0,9 bar, 0,9 kgf/cm2 , 13 lbf/in 2 - dop voorzien van twee afdichtringen

volledig

	

open

	

is

	

.. ..

	

..

Waterpomp

Type

	

.. .. .. ..

	

..

Ventilateurriem

Vrije

	

slag .. .. ..

	

..

Riemspanning .. ..

was-thermostaat
Temperatuur waarbij thermostaat
begint te openen	 89 tot 93°C (192 tot 200°F)
Temperatuur waarbij thermostaat

103 tot 106°C (217 tot 223°F)
(voor gebruikte thermostaten moet
waarden worden opgeteld)

bovenstaande± 3°C / 5°F bi j

Aantrekkoppels

	

Nm

Ventilateur	 8 tot 10
Waterpomp:

	

Kent OHV motor 6,8 tot 9,5
16,3 tot 20,3

OHC motor

	

17 tot 21
35 tot 42

FOG V6 motor

	

9 tot 13
Thermostaathuis	 16,3 tot 20,3

kgf.m lbf.ft Bouten

	

(maat)

0,8 tot 1,0 6 tot 9
0,69 tot 0,97 5 tot 7 1/4 20 UNC 2A
1,66 tot 2,07 12

	

tot

	

15 5/16 18 UNC 2A
1,7 tot 2,1 12,5

	

tot

	

15 m8
3,5 tot 4,2 26 tot 31 M10
0,9 tot 1,3 7 tot

	

10 M6
1,66 tot 2,07 12

	

tot

	

15
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