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SERVO-STUURINRICHTING

ALGEMENE BESCHRIJVING

De V6-uitvoeringen van de Taunus/Cortina 1980-modellen zijn uitgerust met een nieuw type pomp voor de
servo-stuurinrichting.

Dit hoofdstuk bevat richtlijnen voor reparatie en revisie van deze pomp.

Voor controle- en afstelwerkzaamheden, storingsdiagnose, identificatie van speciale gereedschappen en
technische gegevens wordt verwezen naar Hoofdstuk 13B van het werkplaatshandboek Taunus'76/Cortina'77.

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN — INHOUD

SERVO-STUURINRICHTING
Beschreven

in

	

dit
hoofdstuk

Opgenomen
in

Bewerking nr.

Betreft
uitsluitend

Taunus/
Cortina'80

13434 Pomp - servo-stuurinrichting -
uitbouwen en inbouwen

13434 8 Pomp - servo-stuurinrichting -
reviseren

	

(alleen V6-uitvoeringen)

13435 4 Vloeistofkeerring - pomp van
servo-stuurinrichting - vervangen

13436 Doorstroomregelklep - pomp van
servo-stuurinrichting - verwijderen
en monteren
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SERVO-STUURINRICHTING

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN 	 —	 BESCHRIJVING

13 434	 POMP - SERVO-STUURINRICHTING
UITBOUWEN EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Open de motorkap, leg beschermhoezen over de
spatschermen en maak de massakabel van de accu
los.

2. Verwijder de V-riem, zoals is beschreven in
Bewerking nr. 13 424 van het werkplaatshand -
boek Taunus'76/Cortina'77.

3. Maak de vloeistofleidingen los van de pomp en
laat de vloeistof uit de pomp stromen.

4. Verwijder de achterste steunstang door deze
van de pomp en de motor los te maken.

5. Verwijder de pomp van de steun (Fig. 1), draai
de bouten los waarmee de poelie op de pomp is
bevestigd en neem de poelie weg.

Inbouwen

6. Breng de poelie aan op de pomp en zet hem met
de bouten en ringen vast.

7. Monteer de pomp op de steun.

8. Sluit de vloeistofleidingen aan en zet deze
met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.
Zie hiervoor de rubriek 'Technische gegevens'
in Hoofdstuk 13B van het werkplaatshandboek
Taunus'76/Cortina'77.

9. Monteer de achterste steunstang op pomp en
motor en zet de bouten en moeren vast met
41 tot 51 Nm (4,1 tot 5,1 kgf.m) (32 tot 37
lbf.ft).

10. Monteer de V-riem en stel de riemspanning
m.b.v. een riemspanningsmeter af op de voor -
geschreven waarde (zie 'Technische gegevens'
in Hoofdstuk 13B van het werkplaatshandboek
Taunus'76/Cortina'77). Controle van de riem-
spanning is ook mogelijk door de vrije slag
van de riem halverwege de langste overspanning
te meten. De vrije slag moet 10 mm (0.4 in)
bedragen.

N.B.: Bij het controleren van de vrije slag
moet niet met het volle gewicht op de riem
worden gedrukt, omdat de riem dan te strak
wordt afgesteld, wat tot een verhoogde slij -
tage van de lagers zal leiden. Door met een
duim vanuit de pols druk uit te oefenen,
wordt de riem met voldoende kracht ingedrukt.

Let er bij bovenstaande handelingen op dat
de slangen niet door inschuren worden bescha -
digd.

11. Vul het vloeistofreservoir en sluit de accu
aan.

12. Ontlucht het hydraulisch systeem. Zie hiervoor
Bewerking nr. 13 416 1 in Hoofdstuk 13B van
het werkplaatshandboek Taunus'76/Cortina'77.

Fig. 1 Bevestigingsbouten van pomp.

Fig. 2 Reservoir van pomphuis verwijderen.

Fig. 3 Borgring van achterschild verwijderen.

GTEI13B116

13. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.
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SERVO-STUURINRICHTING

13 434 8	 POMP - SERVO-STUURINRICHTING - REVISEREN

(alleen V6-uitvoeringen)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demonteren

1. Maak de buitenzijde van de pomp grondig schoon
en let er daarbij op dat er geen vuil in de
inlaat- of uitlaatpoort terecht komt.

2. Klem de pomp met de as naar onderen gekeerd
in een bankschroef. Gebruik beschermplaten
tussen pomp en bankschroef en draai de laatste
niet te vast aan. KLEM DE POMP NOOIT MET HET
RESERVOIR VAST.

3. Verwijder het bevestigingstapeind, het leiding -
aansluitstuk en de 0-ringen uit de achterzijde
van de pomp.

4. Verwijder het reservoir van het pomphuis door
het reservoir voorzichtig heen en weer te kan -
telen, tot het los is van de 0-ring op het
huis; Fig. 2.

5. Verwijder de 0-ring van het pomphuis.

6. Verwijder de borgring van het achterschild.
Steek hiertoe een dunne drevel in het gat in
het huis tegenover de boring voor de doorstroom -
regelklep, druk de ring met de drevel in en
verwijder hem m.b.v. een schroevedraaier; zie
Fig. 3.

7. Verwijder het schild er; de 0-ring. Het schild,
'A' in Fig. 4, is veerbelast en moet na het
verwijderen van de borgring vanzelf omhoog
komen. Als het schild blijft hangen, kan het
door voorzichtig heen en weer kantelen worden
losgemaakt. Verwijder de veer.

8. Verwijder de pomp uit de bankschroef en draai
hem om. Verwijder de doorstroomregelklep met
veer.

9. Verwijder de poelieflens met een passende
trekker van de pompas. Verwijder de 0-ring
uit het voorschild en tik voorzichtig op het
bovenste uiteinde van de as om de as en de
pomponderdelen te verwijderen; zie Fig. 5.
Ondersteun de as daarbij aan de onderzijde.

10. Verwijder de drukplaat, de pompas, de pomp -
ring, de schotten en de rotor uit het huis.

11. Neem de rotor en de steunplaat van de as en
verwijder de twee paspennen uit het huis.

12. Verwijder de pompaskeerring uit het huis,
zonder daarbij de boring in het huis te be-
schadigen.

13. Verwijder de magneet en maak deze schoon;
Fig. 6.

Monteren

14. Maak alle metalen onderdelen schoon in een
niet-giftig oplosmiddel.

15. Monteer een nieuwe pompasoliekeerring in het
huis m.b.v. een dopsleutel van 25 mm (1.0 in)
en een pers of hamer.

Fig. 4 Achterschild verwijderen.

A - Achterschild
B - Veer

Fig. 5 Pompas verwijderen door voorzichtig op het
bovenste uiteinde te tikken en de onderzijde
te ondersteunen.

Fig. 6 Plaats van de magneet op het huis.
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SERVO-STUURINRICHTING

16. Smeer de nieuwe 0-ring van de drukplaat in met
de voorgeschreven vloeistof voor de servo-
stuurinrichting en monteer de ring in de derde
groef (vanaf achterzijde gerekend) van het
huis; zie Fig. 7.

Fig. 7 0-ring van drukplaat monteren.

A - 0-ring

17. Klem het pomphuis in een bankschroef en mon -
teer de twee paspennen; zie Fig. 8.

Fig. 8 Paspennen van pomphuis.

18. Monteer de steunplaat en de rotor op de pompas.
De verzonken zijde van de rotor moet naar de
steunplaat worden gekeerd; Fig. 9.

Fig.

	

9 A -
B -
C -

Pomphuis
As
Steunplaat

D - Pompring
E - Drukplaat
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SERVO-STUURINRICHTING

19. Monteer de complete pompas in het huis en
schuif daarbij de steunplaat op de paspennen;
Fig. 10.

TE113B114

> 0294

Fig. 10 Pompas monteren.

20. Schuif vervolgens de pompring op de paspennen;
de zijde waarop een pijl is aangebracht moet
daarbij naar boven worden gekeerd; zie Fig. 11.

21. Breng de tien schotten aan in de rotorsleuven
en zorg er daarbij voor dat de afgeronde rand
van elk schot naar buiten is gekeerd.
De schotten moeten soepel in de rotorsleuven
kunnen schuiven.

Fig. 11 Pompring monteren.

A - Pijl

22. Monteer de magneet op het huis; zie Fig. 6.
Smeer de drukplaat in met de voorgeschreven
vloeistofsoort voor de servo-stuurinrichting
en schuif de plaat, met de uitsparing voor
de veer naar boven gekeerd, op de twee pas -
pennen; Fig. 12. De plaat moet ca. 1,6 mm
(0.06 in) in de 0-ring omlaag worden gedrukt,
tot de plaat stuit.

Fig. 12 Drukplaat, gemonteerd.
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SERVO-STUURINRICHTING

23. Smeer de nieuwe 0-ring van het achterschild
in met de voorgeschreven vloeistof voor de
servo-stuurinrichting en monteer de 0-ring in
de tweede groef (vanaf achterzijde gerekend)
van het huis; zie Fig. 13.

24. Plaats de veer van het achterschild in de
uitsparing van de drukplaat.

Fig. 13 0-ring van achterschild monteren.

25. Smeer het achterschild in met de voorgeschreven
vloeistof voor de servo-stuurinrichting en druk
het schild, zonodig met gebruikmaking van een.
pers, zover in het huis tot de borgring in de
groef kan worden gemonteerd; Fig. 14. Zorg
ervoor dat het slot van de borgring zich niet
tegenover het gat in het huis bevindt (gat dat
dient om de ring bij het demonteren van de pomp
te kunnen lostikken).

Fig. 14 Achterschild en borgring monteren.

26. Laat de veer van de doorstroomregelklep in de
boring van het huis zakken en monteer daarna
de klep; Fig. 15. Het afgeschermde uiteinde
van de klep moet naar de veer wonden- gekeerd.

Fig. 15 A - Regelklep
B - Veer
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SERVO-STUURINRICHTING

27. Plaats de nieuwe 0-ringen van het tapeind ('A'
in Fig. 16) en het leidingaansluitstuk ('B') in
de verzonken randen van de gaten in het huis.
Smeer de nieuwe 0-ring van het reservoir in met
de voorgeschreven vloeistof voor de servo-stuur -
inrichting en monteer de ring op het huis.

28. Smeer de binnenrand van het reservoir in met
de voorgeschreven vloeistof voor de servo-stuur-
inrichting en monteer het reservoir op het huis.
Zorg er daarbij voor dat de gaten in reservoir
en huis met elkaar corresponderen; zie Fig. 2.

Fig. 16 Nieuwe 0-ringen aanbrengen.
A - 0-ring van tapeind
B - 0-ring van aansluitstuk

29. Breng het tapeind voor de bevestiging van de
achterste steunstang aan en zet het vast met
35 tot 54 Nm (3,5 tot 5,4 kgf.m) ( 25 tot 40
lbf.ft).

30. Monteer een nieuwe 0-ring in de groef onder
de zeskante kop van het leidingaansluitstuk;
Fig. 17.

Fig. 17 Leidingaansluitstuk met nieuwe 0-ring
in groef onder zeskante kop.

31. Monteer het aansluitstuk en zet dit vast met
35 tot 54 Nm (3,5 tot 5,4 kgf.m) (25 tot 40
lbf.ft); Fig. 18.

32. Pers de poelieflens op de as.

Fig. 18 Leidingaansluitstuk monteren.
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13 436	 DOORSTROOMREGELKLEP - POMP VAN SERVO -
STUURINRICHTING - VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Open de motorkap,,leg beschermhoezen over de
spatschermen en maak de massakabel van de accu
los.

2. Maak de vloeistofleiding los van het aansluit -
stuk in de regelklepboring.

3. Verwijder het aansluitstuk uit de achterzijde
van de pomp; Fig. 19.

4. Verwijder de regelklep m.b.v. een passende
magneet. Zorg ervoor dat de veer op zijn plaats
blijft.

Monteren

5. Monteer de klep met het afgeschermde uiteinde
naar de veer gekeerd in de boring.

6. Monteer het leidingaansluitstuk en zet dit
vast met 35 tot 54 Nm (3,5 tot 5,4 kgf.m).

7. Sluit de vloeistofleiding aan en ontlucht het
hydraulisch systeem. Zie hiervoor Bewerking
nr. 13 416 1 in Hoofdstuk 13B van het werk -
plaatshandboek Taunus'76/Cortina'77.

8. Sluit de accu aan, verwijder de spatscherm -
hoezen en sluit de motarkap.

Fig. 19 Aansluitstuk uit achterzijde van pomp
schroeven.

(Steunstang voor de duidelijkheid
verwijderd.)
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