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ONTSTEKINGSSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het ontstekingssysteem dat op de V6-motoren wordt toegepast, omvat een contactpuntloze stroomverdeler, een
speciale bobine met hoog vermogen en conventionele bougies en hoogspanningskabels.

Een extra component in dit systeem is een elektronische eenheid, die in het laagspanningscircuit tussen de
verdeler en de bobine is aangesloten.

De enige punten die regelmatig controle en afstelling behoeven zijn de bougies en het ontstekingstijdstip.
De contacthoek wordt door de elektronische eenheid geregeld en verandert voortdurend met het motortoeren -
tal. Afstelling van de contacthoek is derhalve niet mogelijk. (Raadpleeg voor verdere informatie de beschrij-
ving van de elektronische ontstekingseenheid op blz. 4.)

Wijziging van het ontstekingstijdstip vindt plaats door de complete stroomverdeler te verdraaien. Om het
losdraaien en vastzetten van de stroomverdelerklembout te vergemakkelijken, is het aan te bevelen een speciale
sleutel te gebruiken (zie rubriek 'Speciaal gereedschap' op blz. 11).

Evenals bij conventionele ontstekingssystemen heeft het contactpuntloze systeem een belangrijke invoed op
de motorprestaties, het benzineverbruik en de gitlaatemissies.

Het is dan ook uitermate belangrijk dat de juiste reparatie- en afstelprocedures worden gevolgd, in combi-
natie met de desbetreffende specificaties die in de rubriek 'Technische gegevens' zijn vermeld.

TE122B112

Fig. 1 Ontstekingssysteem van V6-motoren.

De onderdelen van het ontstekingssysteem worden afzonderlijk beschreven op de volgende bladzijden.
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING(vervolg)

Bobine

De bobine die op de wagens met V6-motor wordt toe -

gepast (Fig. 2), is aan de bestuurderszijde op het
schutbord gemonteerd en heeft een hoger vermogen
dan de bobine die bij contactpuntgestuurde ontste -

kingssystemen wordt gebruikt.

De bobine is van conventioneel ontwerp en bevat
twee concentrisch gewikkelde koperdraadspoelen,
die in een wassubstantie zijn gedompeld om over -

verhitting te voorkomen. Onder normale bedrijfs -

omstandigheden vloeit een stroom van 5,5 A door
de primaire spoel, terwijl de vonkspanning van de
secundaire spoel ca. 30.000 V bedraagt.

Om de speciale bobine gemakkelijk te kunnen her-
kennen, zijn alle voor eerste montage en vervanging
bestemde exemplaren voorzien van een ROOD etiket.

	

ig.

	

• acts van •e 'o ine op '•-mo.e en.

De bobine is uitgerust met een ZWARTE beschermkap
die niet mag worden verwijderd; zie Fig. 3.
De aansluitingen van het primaire circuit zijn
duidelijk met '+' en '-' op de beschermkap gemerkt.

(b)	 Stroomverdeler

De stroomverdeler (Fig. 4) is van het contactpunt-
loze type, d.w.z. dat geen mechanische onderbreker
wordt toegepast. Deze is, evenals de condensator,
vervangen door een impulsgever die langs elektro -
magnetische weg werkt. De impulsgever bestaat uit
een metalen rotor op de stroomverdeleras en een
opneemelement dat vast in het huis is gemonteerd.
(Zie blz. 5 voor een beschrijving van het werkings-
principe.)

De stroomverdeler wordt met het halve motortoeren-
tal door de nokkenas aangedreven, via tandwielen
met schuine vertanding. Van bovenaf gezien draait
de stroomverdeler rechtsom.

De ontstekingsvervroeging geschiedt, evenals bij
de conventionele stroomverdeler, door middel van
centrifugaalgewichten en een vacuummembraan. (Zie
hoofdstuk 22A van het Taunus ' 76/Ccrtina'77 werk-
plaatshandboek voor nadere bijzonderheden betref-
fende de vervroegingssystemen.)

De contactpuntloze stroomverdeler is te herkennen
aan de kleur van de verdelerkap (STEENROOD) en de
aansluitdraden met meervoudigde stekker. De enige
onderdelen van de stroomverdeler die vervangen
kunnen worden zijn de kap en de verdelerrotor.

N.B.: Een duidelijk herkenbaar verschil tussen
deze Bosch stroomverdeler en de Motorcraft stroom-
verdeler die op de GRANADA V6-modellen wordt ge-
monteerd, is dat de twee aansluitdraden van de
impulsgever in een tule zijn gemonteerd. De draden
van de impulsgever en de massadraad zijn d.m.v.
een kunststof blokje op de buitenzijde van het
verdelerhuis vastgezet.

Fig. 3 Zwarte beschermkap van bobine.

Fig. 4 Contactpuntloze stroomverdeler.
(Kleur van kap: STEENROOD.)
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

Elektronische ontstekingseenheid

De elektronische ontstekingseenheid (Fig. 5) is
naast de bobine op het schutbord gemonteerd. De
ontstekingseenheid bestaat uit een metalen deksel
en een huis, die niet van elkaar mogen worden
genomen. Het deksel dient om de elektronische
onderdelen tegen beschadiging door oververhitting
en stoten te beschermen. Het huis bevat de geïn -
tegreerde schakelingen, transistors en andere
elektronische onderdelen.

Voor informatie betreffende de werking van de
elektronische ontstekingseenheid wordt verwezen
naar blz. 9.

N.B.: Dit contactpuntloze ontstekingssysteem is
niet voorzien van een ballastweerstand. Deze
funktie wordt overgenomen door de geïntegreerde
schakelingen van de elektronische ontstekings -
eenheid.

De eenheid is op de hoofddraadbundel aangesloten
d.m.v. een platte meervoudige stekker (B in Fig.
6), die niet eerder op Ford contactpuntloze ont -
stekingssystemen werd toegepast.
De speciale meervoudige stekker wordt beschermd
door een rubber kap (C in Fig. 6), die moet worden
teruggeschoven om de stekker te kunnen loskoppelen.

De elektronische eenheid is rechtstreeks met de
massa van de stroomverdeler verbonden om de ge-
volgen van elders in de elektrische installatie
opgewekte signalen - welke tot beschadiging van
de transistorcircuits kunnen leiden - zo klein
mogelijk te houden.

Bij alle storingen aan V6-motoren die op ontste -
kingsproblemen kunnen wijzen, mag de onstekings -
eenheid NIET worden vervangen zolang niet eerst
de aansluitingen en alle overige mogelijke oor -
zaken systematisch zijn gecontroleerd.

(c)	 Hoogspanningskabels

De hoogspanningskabels die op de V6-motoren met
contactpuntloze ontsteking worden toegepast, zijn
gelijk aan de kabels van de OHC- en Kent-motoren,
maar hebben een betere isolatie bij de bobine en
de verdelerkap. De kabels zijn dieper in de aan-
sluitingen op verdelerkap en bobine gemonteerd.

De cilindernummering van de V6-motoren is in
Fig. 7 aangegeven.

Fig. 5 Elektronische ontstekingseenheid.

A - Metalen deksel (hitteschild)
B - Huis met aansluitingen
C - Afdichtlip voor rubber kap

Fig. 6 Ontstekingseenheid met meervoudige
aansluitstekker.
A - Schroeven voor bevestiging van

ontstekingseenheid op steun
B - Platte meervoudige stekker
C - Rubber beschermkap teruggeschoven

:.^.

	

:.gis.., .x.;.• .

	

{,.:

Fig. 7 Cilindernummering
(alle V6-motoren).
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

WERKINGSPRINCIPE

Stroomverdeler

De stroomverdeler heeft drie funkties:

(a) Een stuursignaal uitzenden naar de elektro -
nische ontstekingseenheid, die op zijn beurt
het ontstekingsproces in gang zet.

Het elektrische stuursignaal dat naar de
ontstekingseenheid wordt uitgezonden, wordt
opgewekt door een impulsgever die de stand
van de stroomverdeleras registreert en langs
elektromagnetische weg een impuls levert op
exact het juiste punt in de arbeidscyclus van
de motor. De impuls wordt opgewekt als de
polen van de rotor en de stator zich tegenover
elkaar bevinden; zie Fig. 8. Raadpleeg blz. 6
voor een uitvoerige beschrijving van de werking
van de impulsgever.

(b) Het tijdstip waarop het stuursignaal wordt
uitgezonden laten variëren, overeenkomstig
het toerental en de belasting van de motor.

De ontstekingsvervroeging vindt op dezelfde
wijze plaats als bij. contactpuntgestuurde
ontstekingssystemen. Raadpleeg Hoofdstuk 22A
van het Taunus'76/Cortina'77 werkplaatshand -
boek voor bijzonderheden betreffende zowel
de centrifugaalvervroeging als de vacuumver -
vroeging.

Fig. 8 Impulsgever van stroomverdeler.

A - Stator
B - Rotor

(c) Het verdelen van de door de bobine geleverde
hoogspanningsstroom over de afzonderlijke
cilinders; Fig. 9.

De hoogspanningsstroom vanaf de bobine wordt
in de stroomverdeler geleid via de centrale
aansluiting op de verdelerkap, die met een
koolstof kogel aan de binnenzijde van de kap
is verbonden. Vervolgens wordt de stroom door
de rotor naar de aansluitingen en kabels van
de afzonderlijke bougies gevoerd.

Fig. 9 Schema van het hoogspanningscircuit.

A - Bobine
B - Centrale aansluiting op verdelerkap
C - (Hoogspanning) rotor
D - Bougie
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

WERKINGSPRINCIPE	 (vervolg)

Impulsgever

De impuisgever bestaat uit drie hoofdonderdelen:

(a)	 Rotor

De rotor (Fig. 10) is d.m.v. een pen in de juiste
stand op de stroomverdeleras gemonteerd en wordt
axiaal door een borgring geborgd. De rotor heeft
zes segmenten, één voor elke cilinder, en wordt
met het halve motortoerental aangedreven door een
tandwiel met schuine vertanding op de nokkenas.

Fig. 10 Plaats van de rotor op de stroomverdeleras.

A - Rotor
B - Statorpool

(b)	 Permanente magneet

De ringvormige magneet is tegen de onderzijde van
de stator geklonken (Fig. 11) en maakt deel uit
van de verdelergrondplaat. De magneet is uit plasto -
ferri et vervaardigd.

De magneet heeft een ongebruikelijke karakteris -
tiek: de noord- en zuidpool bevinden zich niet aan
de uiteinden van de magneet, maar aan de boven- en
onderzijde.

Fig.

	

11 Doorsnede van de

	

impuisgever.

A - Rotor E - Spoel
B - Stator F - Verdeleras
C -
D -

Magneet
Grondplaat

G - Vacuummembraan

Fig. 12 toont de plaats van de polen bij een
conventionele magneet en bij het type dat in
contactpuntloze stroomverdelers wordt toegepast.
Bovendien is aangegeven hoe het magnetisch
krachtenveld of "flux" is veranderd.

Fig. 12 Twee typen magneten met bijbehorend
krachtenveld (flux).

A - Conventionele magneet met polen aan
beide uiteinden

B - Magneet van contactpuntloze ontsteking
met polen aan boven- en onderzijde
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

WERKINGSPRINCIPE (vervolg)

(c)	 Elektromagnetische spoel

De spoel (Fig. 13) is met drie schroeven op de
grondplaat gemonteerd. De grondplaat zelf is in
het verdelerhuis vastgezet. De spoel bestaat uit
een continue wikkeling die met beide uiteinden
op de elektronische eenheid is aangesloten.
Elke verandering in de sterkte van het magnetisch
veld (flux) wekt een spanning op in de spoel.

Werking van de impulsgever

De gezamenlijke werking van de drie onderdelen
van de impulsgever is als volgt:

De permanente magneet, grondplaat, stator en rotor
vormen tezamen een magnetisch circuit.

Door de afwijkende positie van de magneetpolen
(zie Fig. 12) zal de statorpool als noordpool
fungeren, terwijl de rotor - die magnetisch is
gekoppeld aan de grondplaat onder de magneet -
de zuidpool wordt. Zie Fig. 14.

Ter vereenvoudiging van de situatie kunnen we
ons voorstellen dat het geheel als een 'U'-magneet
werkt, zoals in Fig. 14 wordt getoond. Het magne -
tisch krachtenveld (flux) bevindt zich tussen de
noord- en zuidpool.

De sterkte van de magnetische flux tussen beide
polen is afhankelijk van twee faktoren: a) de
sterkte van de magneet, die in dit geval constant
is omdat het een permanente magneet betreft;
b) de luchtspleet tussen de twee polen. Het laatste
punt is belangrijker dan het eerste. Hoe kleiner
de luchtspleet tussen de polen is, des te sterker
wordt de magnetische flux. Bij contactpuntloze
stroomverdelers draait de rotor rond, waardoor de
luchtspleet tussen de polen varieert van 1,0 mm
(0.04 in), indien de rotorpool zich recht tegen -
over de statorpool bevindt, tot 10,0 mm (0.4 in)
wanneer de rotorpool zich halverwege tussen de
statorpolen bevindt. Dit heeft tot gevolg dat de
magnetische flux of veldsterkte een piek bereikt
(maximale veldsterkte) op het moment dat de rotor -
pool zich direkt tegenover de statorpool bevindt.
Dit	 is het moment waarop de stuurimpuls wordt
gegeven.

De verandering in de sterkte van het magnetisch
veld moet nu worden omgezet in een elektrische
impuls.

Hiervoor dient de spoel die elke verandering in
de magnetische veldsterkte registreert; Fig. 15.
Door het beurtelings toenemen en afnemen van de
veldsterkte wordt door inductie een wisselspanning
in de spoel opgewekt.

Het is de wisseling van een positieve in een
negatieve spanning die door de elektronische
eenheid wordt geregistreerd en - na versterking -
voor het sturen van het primaire bobinecircuit
wordt gebruikt.

Fig. 13 Schematische voorstelling van de
elektromagnetische spoel.

A - Spoel
B - Verbindingsdraden met elektronische

eenheid

Fig. 14 Ontstaan van magnetisch krachtenveld.

D - Grondplaat
E - Eenvoudige

'U'-magneet

Fig. 15 Registratie door de elektronische eenheid
van de wisselspanning die in de spoel
wordt opgewekt.

A - Rotor

	

D - Draden (2)
B - Statorpool

	

naar elektro-
C - Magneet

	

nische eenheid

TE-22B-23

	

W

n

A - Rotor
B - Statorpool
C - Magneet
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

WERKINGSPRINCIPE	 (vervolg)

Elektronische ontstekingseenheid

De elektronische ontstekingseenheid (Fig. 16)
heeft de volgende funkties:

(a) Het registreren en versterken van het stuur -
signaal (impuls) van de stroomverdeler.

De spanning van de door de stroomverdeler
uitgezonden impuls is niet altijd voldoende
om de vermogenstransistor in de ontstekings -
eenheid te bedienen en moet daarom worden
versterkt.

(b) Het onderbreken van het primaire circuit op
het moment dat het stuursignaal van de stroom -
verdeler wordt ontvangen.

Bij het onderbreken van het primaire circuit
wordt in de secundaire wikkeling van de bobine
een hoogspanningsstroom opgewekt, die via de
rotor en de verdelerkap naar de betreffende
bougie wordt geleid. Dit gedeelte van het
ontstekingsproces is dus gelijk aan dat van
conventionele ontstekingssystemen.

(c) Het weer inschakelen van het primaire circuit op exact het juiste punt in de ontstekingscyclus.

Bij het weer inschakelen van het primaire circuit wordt de bobine gestabiliseerd, waardoor de hoogspanning
wegvalt. Op dit punt begint de contactsectie van de ontsteking. De elektronische ontstekingseenheid heeft
de mogelijkheid om de contacthoek voortdurend aan het motortoerental aan te passen. Dit is een belangrijk
voordeel vergeleken met het conventionele systeem.

Werking van de elektronische onstekingseenheid

De ontstekingseenheid wordt door een draad vanaf het contactslot gevoed.
Wanneer een rotorpool zich tussen de statorpolen bevindt (zie A in Fig. 17), houdt de elektronische eenheid
het primaire bobinecircuit ingeschakeld. Hierdoor kan er stroom vloeien vanaf de accu, via het contactslot,
naar de primaire spoel van de bobine (+ aansluiting). Vanaf de bobine (-aansluiting) vloeit de stroom door
de circuits van de ontstekingseenheid en vervolgens via het stroomverdelerhuis naar de massa.

TE/22B/20

Fig. 17 Schema van het contactpuntloze ontstekingssysteem (situatie tussen twee ontstekingen).

Fig. 16 Elektronische ontstekingseenheid.

A - Metalen deksel (hitteschild)
B - Huis met aansluitingen
C - Afdichtlip voor rubber kap

A - Rotorpool tussen statorpolen
B - Elektronische eenheid (met

genummerde aansluitingen)
C - Contactsleutel in stand voor

normaal bedrijf
D - Accu

E - Toerenteller
F - Primair bobinecircuit ingeschakeld
G - Verdelerkap
H - (Hoogspannings) rotor
J - Bougie
K - Opneemspoel van stroomverdeler
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

WERKINGSPRINCIPE	 (vervolg)

Op het moment dat een rotorpool zich recht tegenover een statorpool bevindt, verandert de inductiespanning
in de spoel van een positieve in een negatieve spanning. De spanningswisseling dient als stuursignaal voor
een transistor in de elektronische eenheid, die het primaire bobinecircuit uitschakelt. Hierdoor valt het
magnetisch veld weg, waardoor in de secundaire bobinespoel de benodigde hoogspanning voor het vonken van de
bougie wordt opgewekt.

Na een bepaalde tijd, welke afhankelijk is van de frekwentie van de stuurimpulsen (d.w.z. het motortoeren -
tal), keert de ontstekingseenheid weer terug in zijn oorspronkelijke toestand. Het primaire circuit wordt
opnieuw ingeschakeld, zodat de bobine zich voor de volgende cyclus kan opladen.

Bij stilstaande motor vloeit er geen stroom door de spoel.

Fig. 18 Schema van het contactpuntloze ontstekingssysteem (situatie aan het begin van de ontsteking).

A - Rotorpool tegenover statorpool
B - Elektronische eenheid uitgeschakeld
C - Contactsleutel in stand voor

normaal bedrijf
D - Accu
E - Toerenteller

F - Primaire bobinecircuit
onderbroken, waardoor
hoogspanning wordt op-
gewekt in sec. circuit

G - Verdelerkap
H - (Hoogspannings) rotor

J - Bougie vonkt
K - Opneemspoel van

stroomverdeler waarin
op dit moment geen
stroom vloeit (wisse -
ling van positieve in
negatieve spanning)

Identificatie van de aansluitingen en draden van
de elektronische eenheid

Kleurcode

	

Draad van/naar

1 - GROEN/GEEL

	

-

	

Opneemspoel van stroomverdeler
2 - ZWART

	

-

	

Opneemspoel van stroomverdeler
3 - ZWART/ROOD

	

-

	

Contactslot en '+' aansluiting
van bobine

4 - BRUIN/GROEN -

	

Massadraad (massaverbinding
via stroomverdelerhuis)

5 - GROEN

	

'-' aansluiting van bobine en
toerenteller

Fig. 19

	

Identificatie van de aansluitingen op de
elektronische eenheid.
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

CONTROLE- EN AFSTELWERKZAAMHEDEN

Bij de periodieke onderhoudsbeurten moeten de
volgende punten van het ontstekingssysteem worden
gecontroleerd.

1. Reinig de bougies en stel de elektrodenafstand
af. Vervang de bougies zonodig.

Na het reinigen moet de elektrodenafstand op
de voorgeschreven waarde worden afgesteld.

Controleer of al het slijpstof uit de bougie
is verwijderd en maak de keramische isolator
schoon. Controleer de algehele conditie van
de bougie.

Vette of natte bougies moeten voor het reinigen
worden drooggemaakt.

Controleer of de afdichtring in goede staat
verkeert.

Draai de bougies in de cilinderkop en zet ze
vast met een aantrekkoppel van 25 - 38 Nm
(18 - 28 lbf.ft).

2. Maak de bougiekabels schoon en controleer
of ze goed vastzitten.

3. Reinig en controleer de verdelerkap en de
rotor; Fig. 20.

De kap en de rotor moeten op haarscheurtjes,
beschadiging of overmatige vonkoverslag tussen
de rotor en de aansluitingen in de kap worden
gecontroleerd.

4. Reinig de bobine en controleer of de draden
goed vastzitten.

5. Smeer het viltje van de verdeleras met twee
druppels motorolie; Fig. 21.

6. Controleer het ontstekingstijdstip en stel
dit zonodig af, zoals hieronder is beschreven;
Fig. 22.

Maak de vacuumleiding(en) los en sluit ze met
pluggen af. Draai de motor met de hand rond

tot de merktekens (inkepingen) op de krukas -
poelie zichtbaar zijn. Merk de inkepingen met
krijt. Sluit een afstellamp aan en laat de
motor met het voorgeschreven toerental statio -
nair draaien. Controleer het ontstekingstijd -
stip. Zie 'Technische gegevens'.

Voor het afstellen moet de motor worden afge -
zet. Draai de klembout van de verdeler los
m.b.v. het speciaal gereedschap 21-079 en
verdraai het complete verdelerhuis. Zet de
klembout weer vast en controleer de afstelling
opnieuw.

7. Controleer de centrifugaal- en vacuUmvervroe -
ging

N.B.: Om de ontstekingsvervroeging te kunnen
controleren, moet een afstellamp met vervroe -
gingsmeter worden gebruikt.

Start de motor met aangesloten afstellamp en
verhoog het toerental tot 2000 t/min. Stel de
lichtflits van de lamp in op de merktekens en
noteer de centrifugaalvervroeging. Sluit de
vacuumleiding(en) aan en meet de totale ver-
vroeging. Om de waarde voor de vacuUmvervroe-
ging te verkrijgen, moet de centrifugaalver-
veroeging van de totale vervroeging worden
afgetrokken. Zie 'Technische gegevens'.

Fig. 20 Verdelerkap en hoogspanningsrotor op
haarscheurtjes, beschadiging of over -
matige vonkoverslag controleren.

Fig. 21

	

Viltje van, stroomverdeleras smeren.

A - Oliespuit
B - Smeerviltje

Fig. 22 Motor in BDP-stand.

A - Gradenschaal
B - Krukaspoelie
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

CONTROLE- EN AFSTELWERKZAAMHEDEN (vervolg)

8. Controleer de verlatingskarakteristiek.

N.B.: Deze controle is alleen van toepassing
op stroomverdelers met een dubbel vacuummem -
braan zoals op sommige uitvoeringen worden
toegepast.

(a) Maak de vacuUmvervroegingsleiding los
van de carburateur en sluit de opening
van de leiding met een plug af.

(b) Sluit een vacuumpomp aan op de aansluiting
van het secundaire membraan (verlating),
start de motor en laat deze met 2000 t/min
draaien (Fig. 23).

(c) Stel de lichtflits van de afstellamp in
op de merktekens en noteer de totale
centrifugaalvervroeging.

(d) Breng het vacuum m.b.v. de pomp op de
vereiste waarde (zie 'Technische gege -
vens'), controleer of het toerental nog
steeds 2000 t/min bedraagt, stel de
afstellamp opnieuw in en meet de ontste -
kingsverlating.

N.B.: Om de verlating te bepalen, moet de
bij punt (d) gemeten waarde worden afge-
trokken van de totale vervroeging die bij
punt (c) werd gemeten.

(e) Verwijder de vacuumpomp en sluit de vacuum-
leidingen weer op de stroomverdeler aan.

G1515461T

	

C
ig.

	

Yacuumver atiny contro eren
(overige onderdelen voor de duidelijkheid
weggelaten).

A - Vacuumpomp
B - Aansluiting van secundaire membraan

(verlating)

BELANGRIJKE OPMERKING: De contacthoek wordt volledig door de elektronische ontstekingseenheid geregeld en
verandert voortdurend met het motortoerental. Aangezien de contacthoek niet kan worden afgesteld, is het
niet nodig deze te controleren.

IN ACHT TE NEMEN VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN AAN WAGENS MET EEN CONTACTPUNTLOZE ONTSTEKING

Indien aan een wagen met een contactpuntloze ontsteking onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht
waarbij het noodzakelijk is dat de motor draait of het contact is aangezet, dienen om de volgende redenen
extra voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen.

1. De secundaire spanning van de ontsteking is ca. 25% hoger dan bij een wagen met een conventioneel
ontstekingssysteem, zodat een eventuele elektrische schok krachtiger zal zijn.

2. Het is bij een contactpuntloze ontsteking mogelijk om een elektrische schok te krijgen onder omstandig -
heden die bij een conventionele ontsteking niet tot een schok zouden leiden.
Als het ontstekingscontact wordt afgezet of de stroomverdeler met aangezet contact wordt verdraaid, zal
een hoogspanningsstroom naar een bougie vloeien. Dit kan in een elektrische schok resulteren als de des-
betreffende bougie op dat moment wordt vastgehouden of aangeraakt.

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Gereedschap Benaming

21— 079

Sleutel

	

voor stroomverdelerklembout

L/22/136/N

	

G
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN -- INHOUD

ONTSTEKINGSSYSTEEM Beschreven
in

	

dit
hoofdstuk

Opgenomen
in

Bewerking nr.

Ook van toepassing op

modellen -
bepaalde uitvoeringen
van de volgende
series:

(n
W
-

k-c
o
U
tn

co

-
n.
Q

.or -,

(n z
^-
zt-

f1
QO

co
N.

Q
z
Q
cc

22 111

	

Ontstekingssysteem -

	

testen X X

22

	

213

	

Ontstekingstijdstip

	

-

	

afstellen X X X X

22 214

	

Stroomverdeler - verwijderen en
monteren X X

22 284

	

Verdelerkap - vervangen X X

22 292

	

Elektronische ontstekingseenheid -
verwijderen en monteren

22 411

	

Bobine

	

-

	

testen

X

X X X X X X

22 414

	

Bobine - verwijderen en monteren X X X X X X

22 451

	

Weerstand van hoogspanningskabels

	

-
controleren

	

(alle) X X X X X X

22 454

	

Hoogspanningskabels - vervangen
(alle) 22 284

22

	

481

	

1

	

Bougies

	

-

	

controleren en

	

afstellen
(bougies verwijderd) X X X X X X

22 484

	

Bougies - verwijderen en monteren X X X X X X
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN — BESCHRIJVING

Algemene informatie

Voor de volledige testprocedure van het ontste -
kingssysteem wordt verwezen naar Bewerking nr.
22 111 op bladzijde 22B-15.

Wanneer een motor niet loopt, kan door middel van
een eenvoudige controle van het ontstekingssysteem
worden vastgesteld of bij de bougies al dan niet
hoogspanning beschikbaar is.

Hoogspanning controleren

1. Neem een oude bougie, breek de isolatie weg
en zaag de centrale elektrode af; Fig. 24.
Gooi de metalen huls van de bougie weg en
bewaar de centrale elektrode met het schroef-
dopje.

2. Maak de bougiekabel van cilinder nr. 1 los
en monteer het zojuist vervaardigde hulpstuk
in de isolatiekap van de bougiekabel; contro -
leer of de elektrode buiten de kap uitsteekt.

ONTSTEKINGSSYSTEEM - TESTEN

Fig. 24 Centrale elektrode en schroefdopje
van oude bougie.

3. Houd de kabel m.b.v. een geisoleerde tang op
ca. 5 mm (0.2 in) afstand van het cilinder-
blok en draai de motor m.b.v. de startmotor
rond. Controleer of er tussen de elektrode
en het blok een vonk overspringt; Fig. 25.

Fig. 25 Hoogspanningstest m.b.v. de bougiekabel
van cilinder nr. 1.

4. Maak, indien geen vonk overspringt, de bougie -
kabel bij de stroomverdelerkap los en sluit
de kabel vervolgens aan op de centrale aan -
sluiting van de bobine; Fig. 26.

5. Herhaal de hoogspanningstest.

6. Indien geen hoogspanning wordt geleverd (geen
vonk), moet het storingsdiagnoseschema op de
volgende bladzijde worden geraadpleegd.

Fig. 26 Bougiekabel aangesloten op centrale
aansluiting van bobine.
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

STORINGSDIAGNOSESCHEMA

	

ONTSTEKINGSSYSTEEM - TESTEN

Motor slaat niet aan.

Controleer de startmotor, de ladingstoestand
van de accu en alle aansluitingen van het
startcircuit.

Voer de hoogspanningstest uit bij losgenomen bougiekabel; zie blz. 13.

Geen hoogspanning

Maak de bobinekabel bij de centrale aansluiting
op de verdelerkap los en houd het uiteinde bij
het blok. Herhaal de hoogspanningstest.

Geen hoogspanning

	

Wel hoogspanning

(a) Controleer de bobine-aansluitingen.
(h) Controleer de weerstand van de primaire

bobinespoel.
(c) Controleer de weerstand van de secundaire

bobinespoel.
(Zie punt 6 op blz. 15/16.)

Wel hoogspanning

Controleer de bougies op slijtage en juiste
elektrodenafstand. Controleer het brandstof -
systeem en eventuele overige systemen van de
motor die bovengenoemde storing kunnen ver-
oorzaken. Herstel of vervang de defekte onder -
delen.

Controleer de verdelerkap, de (verdeler) rotor
en de hoogspanningskabels. Herstel of vervang
de defekte onderdelen.

Storing nog aanwezig

Controleer de stroomverdeler:
(a) Controleer het vaste ontstekingstijdstip

(statisch); zie punt 2 op blz. 18.
(b) Draai de motor rond en controleer of de

verdeleras wordt aangedreven.
(c) Controleer de verdeler op slijtage of

beschadiging.
(d) Controleer de aansluitingen van de verdeler.

Repareer of vervang de defekte onderdelen.

Storing nog aanwezig

Controleer de elektronische ontstekingseenheid.
Deze kan alleen door vervanging worden gecontro -
leerd. Indien de motor aanslaat, moet de oude
ontstekingseenheid nogmaals worden gecontroleerd
om er zeker van te zijn dat de storing niet door
een slechte aansluiting werd veroorzaakt.

Storing nog aanwezig

Storing verholpen

Storing verholpen

Storing verholpen

Controleer de bedrading op onderbreking.
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

22 111 ONTSTEKINGSSYSTEEM - TESTEN(7

22 111	 ONTSTEKINGSSYSTEEM - TESTEN

Benodigde apparatuur:

Elektronische testapparatuur bestaande uit
een ohmmeter, een oscilloscoop en een afstel -
lamp (stroboscooplamp).

N.B.: Wanneer een monteur niet bekend is met
het gebruik van de elektronische testappara -
tuur, is het belangrijk dat hij het bestaande
instruktiemateriaal raadpleegt alvorens de
volgende bewerkingen uit te voeren.

BELANGRIJK: Aangezien de contacthoek volledig door
de elektronische ontstekingseenheid wordt gere -
geld, is controle ervan niet nodig.

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

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Maak de twee laagspanningskabels en de hoog -
spanningskabel los van de bobine.

Maak de kabels los door aan het aansluitkapje
en niet aan de kabel zelf te trekken; Fig. 27.

4. Maak de hoogspanningskabels los van de bougies
en verwijder de verdelerkap met de kabels.

5. Test de weerstand van de hoogspanningskabels
als volgt:

Sluit een ohmmeter aan op het uiteinde van de
kabel en op het rotorcontact aan de binnenzijde
van de verdelerkap; Fig. 28. Als de weerstand
te hoog is, moet de verbinding tussen kabel en
verdelerkap worden gereinigd. Controleer de
weerstand opnieuw en vervang de kabel indien
de weerstandswaarde nog te hoog is.
-'e 'Technische gegevens'.

Fig. 27 Laagspanningsdraad verwijderen.
Houd het aansluitkapje vast en NIET de
draad zelf.

Fig. 28 Weerstand van hoogspanningskabel contro -
leren m.b.v. een ohmmeter.

6. Test de bobineweerstand als volgt:

(a) Primaire circuit; Fig. 29.

Sluit de ohmmeter aan tussen de twee laag -
spanningsaansluitingen op de bobine, stel
de meter in op het juiste meetbereik en meet
de weerstand. Zie 'Technische gegevens'.

Fig. 29 Weerstand van primaire circuit controleren.
N.B.: Voor de duidelijkheid van de afbeel -
ding is de bobine uit de wagen genomen.
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

22 111

(b) Secundaire circuit; Fig. 30.

Sluit de ohmmeter aan tussen de hoog -
spanningsaansluiting en een van de twee
laagspanningsaansluitingen. Stel de meter
in op het juiste meetbereik en meet de
weerstand. Zie 'Technische gegevens'.

7. Verwijder de rotor en maak deze schoon.
Controleer de rotor vervolgens op slijtage,
haarscheurtjes en inbranden en breng hem
weer op zijn plaats; Fig. 31.

8. Controleer de verdelerkap op haarscheurtjes
en de aansluitingen op slijtage of inbranden;
let vooral op het centrale koolcontact in de
verdelerkap. Maak de kap schoon en breng hem
weer op zijn plaats. Sluit de kabels op de
bougies aan.

9. Sluit de testapparatuur aan op de motor over-
eenkomstig de instrukties van de fabrikant.

10. Sluit de accu aan, start de motor en laat
deze tot de normale bedrijfstemperatuur warm -
draaien.

ONTSTEKINGSSYSTEEM - TESTEN

N.B.: Voor de duidelijkheid van de afbeel -
ding is de bobine uit de wagen genomen.

Fig. 31 Controleer de verdelerkap en de rotor op
haarscheurtjes, beschadiging of inbranden.

Fig. 30 Weerstand van secundaire bobinecircuit
testen.

N.B.: Sommige testapparaten die in ons Dealernet
worden gebruikt, zijn niet voorzien van een
oscilloscoop maar hebben wel de mogelijkheid
om de volgende controles uit te voeren. Raad -
pleeg zonodig de instrukties van de fabrikant
van de testapparatuur.

11. Controleer de polariteit en de maximum capa -
citeit van de bobine.

(a) Polariteit van bobine.

Schakel bij stationair draaiende motor
het primaire ontstekingsbeeld op de scoop
in en controleer de polariteit.
Zie Fig. 32: A = juiste polariteit,

B = verkeerde polariteit.

Fig. 32 Bobinepolariteit controleren.

A - Juiste polariteit
B - Verkeerde polariteit
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

22 111

	

ONTSTEKINGSSYSTEEM - TESTEN

(b) Maximum capaciteit van bobine.

Laat de motor met 1000 t/min draaien en
stel het secundaire ontstekingsbeeld op
de scoop zodanig in dat alle zes de
vonklijnen zichtbaar zijn. Maak met een
geïsoleerde tang een willekeurige bougie-
kabel los. De maximum capaciteit van de
bobine in kV kan nu op de scoop worden
afgelezen, zoals in Fig. 33 wordt getoond.
Zie 'Technische gegevens'.

Sluit de bougiekabel weer aan.

N.B.: Voorzichtigheid moet worden betracht
bij het verwijderen van de bougiekabel op-
dat de isolatie van de aansluitstekker niet
door de tang wordt beschadigd.

Fig. 33 Maximum bobinespanning.

12. Controleer de bougiespanning bij stationair
en bij verhoogd toerental.

(a) Bij stationair toerental.

Fig. 34 toont het beeld dat verwacht kan
worden indien alle bougies in goede con-
ditie verkeren, d.w.z. dat de spanning
9 tot 10 kV bedraagt en de lengte van de
vonkspanningspieken gelijk is. Indien een
fout wordt waargenomen, moet het bestaande
instruktiemateriaal worden geraadpleegd
teneinde de juiste storingsdiagnose uit
te kunnen voeren.

(b) Bij verhoogd toerental.

Open plotseling de gasklep om het motor -
toerental tot ca. 3000 t/min op te voeren,
lees de bougiespanning af in kV en laat
de gasklep weer los. Bij een plotselinge
verhoging van het toerental zal de bougie -
spanning tot een piekwaarde stijgen; deze
piekwaarde mag niet meer bedragen dan 2/3
van de maximum bobinecapaciteit (zie punt
11b).

Fig. 34 Secundaire scoopbeeld van alle zes
cilinders.

13. Controleer het ontstekingstijdstip en de ver-
vroegingskarakteristiek, zoals in Bewerking
nr. 22 213 is beschreven (Fig. 35).

14. Maak de aansluitdraden van de testapparatuur
los.

15. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

Fig. 35 Motor in BDP-stand.

A - Gradenschaal
B - Krukaspoelie
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

22 213,

22 213	 ONTSTEKINGSTIJDSTIP - AFSTELLEN

Benodigd speciaal gereedschap/apparatuur:

Afstellamp
Sleutel voor stroomverdelerklembout ... 21-079

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

2. Indien de stroomverdeler om de een of andere
reden werd verwijderd, moet het ontstekings -
tijdstip eerst provisorisch worden afgesteld
om de motor te kunnen starten.

(a) Verwijder indien nodig het luchtfilter.

Zie hiervoor Bewerking nr. 23 174.

(b) Maak de klemmen van de verdelerkap los
en neem de kap met de kabels van de stroom-
verdeler.

(c) Draai de motor rond tot de zuiger van
cilinder nr. 1 zich op 90 voor het BDP
bevindt (zie Fig. 36).

De inkeping in de krukaspoelie moet tegen -
over het '90 voor BDP'-merkteken op het
distributiedeksel staan en de rotor moet
naar de inkeping in het stroomverdeler-
huis wijzen.

(d) Verwijder de (hoogspannings)rotor.

(e) Draai de klembout van de stroomverdeler
los m.b.v. het speciaal gereedschap 21-
079 en verdraai de complete verdeler
zodanig, dat de rotorpolen en statorpolen
exact tegenover elkaar staan; Fig. 37.

N.B.: De hoek Z in Fig. 37 tussen de
achterzijde van het blok (lijn XX) en de
hartlijn van het membraanhuis (lijn YY)
moet 0 tot 140 bedragen; de hoek moet
zich aan de linkerzijde van de motorhart -
lijn bevinden.

(f) Zet de klembout van de verdeler vast.

(g) Breng de (hoogspannings)rotor op zijn
plaats en monteer de verdelerkap.

(h) Monteer het luchtfilter.

3. Controleer het ontstekingstijdstip en stel
dit zonodig als volgt af:

Draai de motor met de hand rond tot de inke -
ping in de krukaspoelie zichtbaar is en merk
de inkeping met wit krijt. Sluit de afstellamp
aan overeenkomstig de instrukties van de fabri -
kant en laat de motor met het voorgeschreven
toerental stationair draaien. Maak de vacuum-
leiding(en) los en sluit deze met pluggen af.
Controleer het ontstekingstijdstip.
Zie ' Technische gegevens'.

Voor het afstellen van het ontstekingstijdstip
moet de motor worden afgezet. Draai de klembout
van de verdeler los m.b.v. het speciaal gereed -
schap 21-079 en verdraai het complete verdeler-
huis; Fig. 38.

Zet de klembout weer vast en controleer nog -
maals de afstelling.

BOSCH CONTACTPUNTLOZE
STROOMVERDELER

Fig. 36 Motor in ontstekingsstand (9° voor BDP).

A - Rotor wijst naar inkeping in rand
van stroomverdelerhuis

B - Inkeping in krukaspoelie tegenover
9°-merkteken op gradenschaal

Fig. 37 Rotorpolen.in lijn met statorpolen.

A - Rotorpool
B - Statorpool

Fig. 38 Klembout van stroomverdeler.
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

22 213

4. Controleer de centrifugaal- en vacuumver -
vroeging.

N.B.: Om de ontstekingsvervroeging te kunnen
controleren, moet een afstellamp met vervroe -
gingsmeter worden gebruikt.

Start de motor met aangesloten afstellamp en
afgeplugde vacuUmleiding(en) en verhoog het
toerental tot 2000 t/min. Stel de lichtflits
van de lamp in op de merktekens en noteer de
centrifugaalvervroeging. Sluit de vacuUmver -
vroegingsleiding aan en meet de totale vervroe -
ging. Om de waarde voor de vacuumvervroeging
te krijgen, moet de centrifugaalvervroeging
van de totale vervroeging worden afgetrokken.
Zie 'Technische gegevens'.

Wanneer in verband met ontstekingsproblemen een
meer uitgebreide controle van de vervroegings -
karakteristieken noodzakelijk is, kunt u op twee
manieren te werk gaan:

(A) Controle m.b.v. stroomverdelertestbank
(bijv. synchrograaf).

Er zijn verschillende typen testapparaten
in de handel. Raadpleeg altijd de door de
fabrikant verstrekte instrukties voor de
te volgen procedure.

Belangrijke opmerking: In de rubriek 'Technische
gegevens' worden de vervroegingswaarden in krukas -
graden opgegeven. Om verdelergraden te verkrijgen,
moeten de waarden door twee worden gedeeld.

(B) Een tweede methode om de vervroegingskarak -
teristieken te controleren, is het gebruik
van een vacuUmpomp. Zie Fig. 39.

(a) Sluit de pomp rechtstreeks op de verdeler
aan; Fig. 40.

(b) Start de motor en stel het stationaire
toerental af op 1000 t/min.

(c) Stel de afstellamp zodanig in dat tijdens
de lichtflits de inkeping in de krukas-
poelie correspondeert met het BDP-merkteken
op de gradenschaal. Noteer de centrifugaal -
vervroeging.

(d) Breng het vacuum m.b.v. de pomp op de
vereiste waarde (zie 'Technische gegevens'),
stel de afstellamp weer in op de merktekens
en noteer de vervroeging.

N.B.: Om de vacuUmvervroeging te bepalen,
moet de bij punt (c) gemeten waarde voor
de centrifugaalvervroeging worden afge -
trokken van de bij punt (d) gemeten totale
vervroeging.

(e) Herhaal de onder punt (d) beschreven werk -
wijze bij verschillende vacuumwaarden.

(f) Verwijder de vacuUmpomp en controleer de
centrifugaalvervroeging bij verschillende
motortoerentallen.

N.B.: Bij de waarden die in de rubriek
'Technische gegevens' worden gegeven is de
vaste voorontsteking niet inbegrepen.

(g) Sluit de vacuUmvervroegingsleiding aan.

BOSCH CONTACTPUNTLOZE
STROOMVERDELER

Fig. 39 Vacuumpomp.

Fig. 40 VacuUmpomp op stroomverdeler aangesloten.

A - VacuUmpomp
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ONTSTEKINGSSYSTEEM

BOSCH CONTACTPUNTLOZE
STROOMVERDELER

22 213
(

5. Controleer de verlatingskarakteristiek.

N.B.: Deze controle is alleen van toepassing
op stroomverdelers met een dubbele vacuammem-
braandoos, zoals op bepaalde uitvoeringen wor -
den toegepast.

(a) Sluit de vacuumpomp aan op de aansluiting
van het secundaire membraan (verlating).

(b) Maak de vacuumvervroegingsleiding los van
de carburateur en sluit de opening met een
plug af; Fig. 41.

(c) Start de motor en laat deze met 2000 t/min
draaien.

(d) Stel de afstellamp in op de merktekens en
noteer de totale vervroeging.

(e) Breng het vacuum m.b.v. de pomp op de
vereiste waarde (zie 'Technische gegevens'),
controleer of het toerental nog steeds
2000 t/min bedraagt, stel de afstellamp
opnieuw in en meet de ontstekingsverlating.

N.B.: Om de verlating te bepalen, moet de
bij punt (e) gemeten waarde worden afge -
trokken van de totale vervroeging die bij
punt (d) werd gemeten.

(f) Verwijder de vacuumpomp en sluit de vacuum -
leidingen weer aan.

6. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

22 214	 STROOMVERDELER - VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap:

Sleutel voor klembout van stroomverdeler .. 21-079

Benodigde apparatuur:

Afstellamp

Verwijderen

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

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Verwijder het luchtfilter.
Zie hiervoor Bewerking nr. 23 174.

4. Maak de bougiekabels los en verwijder de
verdelerkap van de verdeler.

5. Plaats de zuiger van cilinder nr. 1 op 9°
voor het BDP. Draai hiertoe de motor met de
hand rond, tot de rotor naar de inkeping in
de rand van het stroomverdelerhuis wijst en
de inkeping in de krukaspoelie tegenover het
9 0-merkteken op het distributiedeksel staat;
Fig. 42.

6. Maak de speciale verbindingsstekker los die
in de aansluitdraden van de verdeler is opge -
nomen. Houd daarbij de draden en niet het'
stekkerhuis vast; Fig. 43.

N.B.: De stekker is van een speciale construc -
tie en kan niet worden losgekoppeld als het
stekkerhuis wordt vastgehouden. De aanslui-
tingen van de draden zijn versterkt om bescha -
diging bij het losmaken van de stekker te voor -
komen.

7. Verwijder de klembout aan de onderzijde van de
verdeler m.b.v. de speciale sleutel 21-079 en
neem de verdeler wea.
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Fig. 41 VacuUmverlating controleren (overige
onderdelen voor de duidelijkheid weg -
gelaten).
A - HandvacuUmpomp
B - Aansluiting van secundaire membraan

(voor ontstekingsverlating)

Fig. 42 Motor in ontstekingsstand van cilinder no.1.

A - Rotor wijst naar inkeping in rand van
stroomverdelerhuis

B - Inkeping in krukaspoelie tegenover
9°-merkteken op gradenschaal

Fig. 43 Verbindingsstekker van stroomverdeler -
aansluitdraden losmaken.
N.B.: Niet aan stekker maar aan draden
trekken!
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'Monteren

8. Controleer of de zuiger van cilinder nr. 1
zich nog op 9° voor het BDP bevindt. Draai
de stroomverdeleras tot het rotor naar de
merkstip wijst die met een centerpons op het
huis is aangebracht; zie Fig. 44. Schuif de
stroomverdeler op zijn plaats.

De hoek Z in Fig. 44 tussen de achterzijde
van het blok (lijn XX) en de hartlijn van het
membraanhuis (lijn YY) moet 0 tot 14° bedragen;
de hoek moet zich aan de linkerzijde van de
motorhartlijn bevinden.

N.B.: Zodra de stroomverdeler is gemonteerd,
moet de rotor naar de inkeping in de rand van
het stroomverdelerhuis wijzen.

9. Verdraai de complete verdeler tot de polen
van de magnetische rotor zich exact tegenover
de statorpolen bevinden; Fig. 45.

10. Zet de klembout van de verdeler vast m.b.v.
de speciale sleutel 21-079.

11. Reinig en monteer de verdelerkap.

12. Sluit de bougiekabels aan.

13. Vul de speciale verbindingsstekker met de
voorgeschreven vetsoort (zie 'Technische
gegevens') en sluit de stekker aan.

14. Sluit de massakabel op de accu aan.

15. Controleer het ontstekingstijdstip en stel
dit zonodig af. Zie hiervoor Bewerking nr.
22 213.

16. ,Monteer het luchtfilter.

17. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

22 284	 VERDELERKAP - VERVANGEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Verwijder het luchtfilter.

4. Maak de kabels los van de bougies en de
bobine, maak de klemmen van de verdelerkap
los en verwijder de kap met de kabels.

5. Maak de kabels los van de kap.

N.B.: Maak de kabels los door aan de aansluit -
kapjes en niet aan de kabels zelf te trekken;
Fig. 46.

BOSCH CONTACTPUNTLOZE
STROOMVERDELER

Fig. 44 Stroomverdeler gereed voor montage.

A - Inkeping die met rotor moet corres -
ponderen zodra verdeler is gemonteerd

B - Merkstip op huis

Fig. 45 Rotorpolen in lijn met statorpolen.

A - Rotorpool
B - Statorpool

Fig. 46 Hoogspanningskabel uit verdelerkap
trekken.
Houd het aansluitkapje vast en niet de
kabel.
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Mon te ren

6. Sluit de kabels in de juiste volgorde aan;
zie Fig. 47. (Ontstekingsvolgorde: 1-4-2-5-3-6.)

7. Breng de kap op zijn plaats, zet de twee klem -
men vast en sluit de kabels op de bougies en de
bobine aan.

8. Monteer het luchtfilter.

9. Sluit de massakabel op de accu aan.

10. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

22 292	 ELEKTRONISCHE ONTSTEKINGSEENHEID -
VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Schuif de rubber beschermkap naar achteren
en maak de meerpolige stekker los; Fig. 48.

4. Verwijder de twee bevestigingsschroeven en
neem de ontstekingseenheid van het schutbord.

Monteren

5. Breng de ontstekingseenheid op zijn plaats
en zet hem met de twee schroeven vast.

6. Sluit de meerpolige stekker aan.

7. Sluit de accu aan.

8. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

22 411	 BOBINE - TESTEN

Benodigde apparatuur:

Ohmmeter, oscilloscoop.

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

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Maak de twee laagspanningsdraden en de
hoogspanningskabel los van de bobine.

4. Controleer de bobineweerstand. Zie 'Technische
gegevens'.

(a) Primaire circuit.
---------------

Sluit de ohmmeter aan tussen de twee laag -
spanningsaansluitingen van de bobine. Stel
de meter in op het juiste meetbereik en meet
de weerstand; Fig. 49.

ELEKTRONISCHE ONTSTEKINGSEENHEID

Fig. 47 Aansluiting van bougiekabels op verdeler -
kap van Bosch contactpuntloze ontsteking
(van binnenuit gezien). De uitsparing voor
de pasnok is met een pijl aangegeven.

Fig. 48 Meerpolige stekker van ontstekingseenheid
losmaken:
A - Bevestigingsschroeven
B - Meerpolige stekker
C - Rubber beschermkap

Fig. 49 Weerstand van primaire bobinecircuit
controleren. (Voor de duidelijkheid
van de afbeelding is de bobine uit de
wagen verwijderd.)
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(b) Secundaire circuit

Sluit de ohmmeter aan tussen de hoogspannings -
aansluiting en een van de twee laagspannings -
aansluitingen. Stel de meter in op het juiste
meetbereik en meet de weerstand; Fig. 50.

5. Sluit de beide laagspanningsdraden en de
hoogspanningskabel weer op de bobine aan.

6. Sluit de accu aan.

7. Controleer de polariteit en de maximum
capaciteit van de bobine.

(a) Polariteit ----van	 bobinei iiiiiiiiiiii

een oscilloscoop aan op de motor volgens
de instrukties van de fabrikant. Schakel het
primaire ontstekingsbeeld op de scoop in, start
de motor en controleer de polariteit; Fig. 51.

A = juiste polariteit
B = verkeerde polariteit

Fig. 51

	

Bobinepolariteit controleren.

A - juiste polariteit
B - verkeerde polariteit

BOBINE

TEI22B105

Fig. 50 Weerstand van secundaire bobinecircuit
controleren. (Voor de duidelijkheid van
de afbeelding is de bobine uit de wagen
verwijderd.)

(b) Maximum- capaciteit - van - bobine

Laat de motor met 1000 t/min draaien en stel
het secundaire ontstekingsbeeld op de scoop
zodanig in dat alle zes de vonklijnen zicht -
baar zijn. Maak met een geisoleerde tang één
van de bougiekabels los. De maximum capaciteit
van de bobine in kilo volt kan nu op de scoop
worden afgelezen, zoals in Fig. 52 wordt ge-
toond. Zie 'Technische gegevens'.

N.B.: Voorzichtigheid moet worden betracht
bij het losmaken van de bougiekabel opdat
de isolatie van de aansluitstekker niet door
de tang wordt beschadigd.

8. Sluit de bougiekabel weer aan en koppel de
testapparatuur los.

9. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap. Fig. 52 Maximum bobinespanning aflezen op

30 kV -schaal .
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22 414	 BOBINE - VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Maak de twee laagspanningsdraden en de
hoogspanningskabel los van de bobine.

4. Verwijder de twee bevestigingsschroeven en
neem de bobine met de klemband weg.

Monteren

5. Breng bobine en klemband op hun plaats en
monteer de twee bevestigingsschroeven.
Sluit de laagspanningsdraden en de hoog -
spanningskabel weer aan. De positieve
aansluiting moet op de draadbundel worden
aangesloten, de negatieve op de elektro-
nische ontstekingseenheid.

6. Sluit de accu aan.

7. Start de motor en controleer de werking van
de bobine.

8. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

BOBINE

Fig. 53 Montage van de bobine.

22 451	 WEERSTAND VAN HOOGSPANNINGSKABELS -
CONTROLEREN (ALLE)

Benodigde apparatuur:

Ohmmeter.

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

2. Maak de massakabel van de accu los.

3. Verwijder het luchtfilter.

4. Maak de hoogspanningskabels los bij de bougies
en de bobine.

5. Maak de klemmen van de verdelerkap los en neem
de kap met de kabels weg.

6. Sluit de ohmmeter aan op het uiteinde van de
kabel en op het rotorcontact aan de binnen -
zijde van de verdelerkap en meet de weerstand;
Fig. 54. Zie 'Technische gegevens'. Indien de
weerstand te hoog is, moet de verbinding tussen
kabel en verdelerkap worden gereinigd. Contro -
leer de weerstand opnieuw en vervang de kabel
als de weerstandswaarde nog te hoog is.

7. Reinig en monteer de verdelerkap en sluit de
kabels aan.

8. Sluit de accu aan.

9. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap. Fig. 54 Weerstand van hoogspanningskabel contro -

leren.
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22 481 1	 BOUGIES - CONTROLEREN EN AFSTELLEN

(Bougies verwijderd)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Bij de periodieke onderhoudsbeurten alsook wanneer
aan de goede werking wordt getwijfeld, moeten de
bougies worden verwijderd en op slijtage, bescha -
diging, vervuiling, enz. worden gecontroleerd.

Reinig de bougies op de gebruikelijke wijze m.b.v.
een speciale bougiereiniger. Na het reinigen moet
de elektrodenafstand op de voorgeschreven waarde
worden afgesteld.

Controleer of al het slijpstof uit de bougie is
verwijderd en maak de keramische isolator schoon.

Vette of natte bougies dienen voor het reinigen
te worden drooggemaakt.

22 484	 BOUGIES - VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap . : geen

Verwijderen

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

2. Maak de massakabel van de accu los.

3- Maak de bougiekabels bij de bougies los en
draai de bougies uit de cilinderkoppen.

Trek bij het losmaken van de kabels aan het
aansluitkapje en niet aan de kabel zelf; zie
Fig. 55.

Monteren

4. Controleer of de afdichtringen in goede staat
verkeren en monteer de bougies. Zet ze vast
met een aantrekkoppel van 25 - 38 Nm (18 - 28
lbf.ft).

5. Sluit de bougiekabels weer aan.

6. Sluit de accu aan.

7. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

BOUGIES

Fig.

	

55 Bougiekabel

	

losmaken door aan het kapje
en NIET aan de kabel

	

zelf te trekken.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Bobine

Type

	

•
	B obine met hoog vermogen, speciaal voor contactpunt-

loze ontsteking

Vermogen	
•

	

30,0 kilovolt (minimum) - met open circuit op testbank

Primaire weerstand	 0,75 tot 0,85 ohm

Secundaire weerstand ..

	

:	 5000 tot 6000 ohm

Bougies

Alle - landen

Type, alle V6-motoren	 Motorcraft AGR 22C

Elektrodenafstand	 0,60 mm (0.025 in)

Stroomverdeler

Type 00

	

00

	

00

	

00

Automatische vervroeging

	

..

	

..

Aandrijving ..

	

.	

Draairichting (van bovenaf gezien)

	

.

..

	

Contactpuntloze verdeler

D.m.v. centrifugaalgewichten en vacuUmmembraan

..

	

..

	

Door nokkenas, via tandwielen met schuine vertanding

Rechtsom

Vaste - voorontsteking

Alle landen	 9° voor BDP

Contacthoek

	

..

	

De contacthoek wordt volledig door de elektronische
ontstekingseenheid geregeld en behoeft niet te worden
gecontroleerd.

Axiale speling van verdeleras

	

..

	

..

	

..

	

0,6 tot 1,05 mm

Meerpolige verbindingsstekker tussen
elektronische ontstekingseenheid en
stroomverdeler - voorgeschreven
vetsoort	 ESBM-1C158-A (lithiumvet)

Hoogspanningskabels

Weerstand	 Max. 30.000 ohm per kabel
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TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

Vervroegingskarakteristieken

N.B.: In de volgende tabellen wordt de vervroeging telkens. in krukasgraden gegeven. De vaste voorontsteking
is daarbij niet inbegrepen.

BOSCH

Vervroeging bij

	

2000 t/min Centrifugaal -
vervroeging

Vacuum-
vervroeging

Totale
vervroeging(motortoerental

	

- onbelast)

2,0

	

liter V6
handgeschakelde en automatische

9,0° tot 14,6° 14,0° tot 20,0° 23,0° tot 34,6°
transmissie
(80TF-12100-AA)

2,3

	

liter V6
12,4°

	

tot 17,2° 4,0°

	

tot 8,0° 16,4° tot 25,20alleen handgeschakelde transmissie
(80TF-12100-BA)

2,3

	

liter V6
alleen automatische
(80TF-12100-CA)

transmissie 12,4°

	

tot 17,4° 8,00 tot 12,0° 20,4° tot 29,4°

2,3

	

liter

	

V6
10,4°

	

tot 15,2° 10,0°

	

tot 16,0° 20,4° tot 31,2°alleen

	

handgeschakelde

	

transmissie
(80TF-12100-DA)

Uitgebreide testgegevens van vacuum- en centrifugaalvervroeging

BOSCH

2,0 liter V6 (Solex carburateur)
handgeschakelde en automatische

	

KLEURCODE: GROEN/PURPER

	

BOTF - 12100 - AA
transmissie

CENTRIFUGAALVERVROEGINO . VA000MVERVROEGING

Motortoerental
Vervroeging

	

in
krukasgraden

Vacuum in
mm Hg

	

(m bar)
Vervroeging

	

in
krukasgraden

600 0 50

	

(67) 0

650 -1,0

	

tot +1,0 55

	

(73) -1,0 tot +0,3

900 -2,0

	

tot +0,8 80

	

(107) -1,0 tot +1,0

1050 -2,4

	

tot +3,0 110

	

(147) -1,0 tot +6,0

1250 0

	

tot +6,0 115

	

(153) 0 tot +8,0

1900 +8,0

	

tot 14,0 150

	

(200) +6,0 tot 12,0

2000 +9,0

	

tot 14,6 175

	

(233) +9,0 tot 15,2

3600 20,0

	

tot 25,6 200

	

(267) 12,0 tot 18,0

3700 20,5

	

tot 25,5 220

	

(293) en 14,0 tot 20,0

6000 18,4

	

tot 23,8 meer
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TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

Uitgebreide testgegevens van vacuum- en centrifugaalvervroeging (vervol4)

2,3 liter v6 (Solex carburateur)
alleen handgeschakelde transmissie

KLEURCODE: GROEN/GROEN 8OTF - 12100 - BA

CENTRIFUGAALVERVROEGING VACUUMVERVROEGING

Motortoerental
Vervroeging

	

in
krukasgraden

VacuUm
mm Hg

in
(m bar)

Vervroeging

	

in
krukasgraden

850 0 75 (100) 0

940 -1,6 tot +0,8 80 (107) -1,0 tot +1,0

1080 -2,0 tot +0,5 110 (147) -1,0 tot +2,0

1160 -2,4 tot +1,6 125 (167) -1,0 tot +4,5

1250 0 tot +6,0 135 (180) 0 tot +6,0

1650 11,0 tot 16,8 148 (197) +2,0 tot +8,0

1700 12,0 tot 17,0 162 (216) en +4,0 tot +8,0

2000 12,4 tot 17,2
meer

3000 14,4 tot 19,5

4000 17,5 tot 23,0

5000 21,2 tot 27,2

5250 22,5 tot 28,5

5320 23,0 tot 28,2

6000 21,6 tot 27,0

2,3 liter V6 (Solex carburateur)
alleen automatische transmissie

KLEURCODE: GROEN/BLAUW 8OTF - 12100 - CA

CENTRIFUGAALVERVROEGING VACUUMVERVROEGING

Motortoerental
Vervroeging

	

in
krukasgraden

VacuUm
mm Hg

in
(m bar)

Vervroeging

	

in
krukasgraden

860 0 75 (100) 0

900 -1,5 tot +1,0 80 (107) -1,0

	

tot +1,0

1060 -2,0 tot +0,5 110 (147) -1,0

	

tot +2,0

1160 -2,4 tot +3,0 125 (167) -1,0

	

tot +4,4

1240 0 tot +5,5 132 (176) 0

	

tot +6,0

1650 11,5 tot 16,8 150 (200) +2,4

	

tot +9,0

1700 12,0 tot 17,1 173 (231) +5,6

	

tot 12,0

2000 12,4 tot 17,4 190 (253) en +8,0

	

tot 12,0

3000 14,4 tot 19,3
meer

4000 17,6 tot 23,0

5000 21,5 tot 27,2

5230 22,6 tot 28,5

5300 23,0 tot 28,3

6000 21,6 tot 27,0
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TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

2,3 liter V6 (Solex carburateur)
Alleen handgeschakelde transmissie KLEURCODE: BLAUW 8OTF-l2100-DA

CENTRIFUGAALVERVROEGING VACUUMVERVROEGING

Motortoerental Vervroeging

	

in Vacuum in Vervroeging

	

in
in t/min krukasgraden mmHg (mbar) krukasgraden

500 0 75 (100) 0

600 -1,0 tot +1,0 80 (107) -1,0 tot +1,0

1050 -2,2 tot +1,0 110 (147) -1,0 tot +2,0

1150 -2,4 tot +3,2 125 (167) -1,0 tot +5,0

1300 0 tot +6,0 132 (176) 0 tot +6,0

1720 +7,2 tot 14,5 150 (200) +2,5 tot +9,0

2000 10,4 tot 15,2 200 (267) +9,0 tot 15,0

3000 13,0 tot 19,2 210 (280)

	

en
hoger

10,0 tot 16,0

4000 19,0 tot 23,0

5000 22,0 tot 26,8

5200 23,0

	

tot 27,6

5250 23,2

	

tot 27,5

6000 22,6

	

tot 26, 14
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