Brandstolinspuitsystemen
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"TWO SPEED"
MECHANISCHE REGULATEUR
(voor min. en max. loerental)

Controlq en afstelling na reYisie

Na de

revisiewerkzaamheden aan

een regulateur

dient te worden gecontroleerd, dat alle draaipunten spelingvrij zijn en zich geen zwaar lopende pun-
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wichlen (138), de meenemef (12ó) en de draaipennen
volkomen vrij kunnen bewegen.
De axiale speling van het kruisstuk (lló) op de verbindinqspen lllTl moet fussen 0,02--0,07 mm bedragen- !n kun zonodig worden gecorrigeerd door

middel van stelringen (ll5), welke in verschillende
dikten verkrijgbaar zijn.
Eersi nadat is gecontroleerd, daf de regelstang van
de brandsfofpomp vri,i heen en weer kan worden
bewogen, mag de verbinding tussen deze stang en
de regelhefboom (73) van de regulaleur tot stand
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ten in het oehele mechanisme voordoen. Hiertoe
moeten de vlren en de yeerscholels worden verwiiderd, waarna kan worden gecon+roleerd of de ge-
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worden gebracht.
Het is vervolgens van het groois+e belang om het
vrij en soepel bewegen van het gehele regulateurmechanisme na te gaan in gemonteerde toestand.
Dit kan uitsluiiend geschieden door gebruikmaking
van een regulateurdeksel, waarvan het boven-achtersfuk is weggezaagd. Dit halve deksel wordt compleet
met lagerflenzen en excentriek-as op de regulateur
bevestigd.
Door nu de regelhefboom (73) met de hand heen en
weer te bewegen, kan het gehele mechanisme worden gocontroleerd op vrije beweging. Blijkf bijvoorbeeld, dat de schakelpen (7ó) krom is, de gafen in
het verbindingssfuk (l4l) boven in de regelhefboom
onzuiver zijn geboord of dat de regelhefboom verkeerd bewerkt of verbogen is, dan heeft dif tot 9evolq, dat hef qehele hefboomstelsel naar één kanf
*or-Jt gedrukt.-Als gevolg daarvan zal de regelhefboom klemmen op de excentriek-as en tegen de
lagerflenzen oplopen.
lnstellen verbinding brandsto{pompregelrta,ng regulateur

Monteer de veren en veerschofels, waarbij er vooral
op moet worden gelet, dat de buitenveren (136) van
gelijke lengte zijn en dat de bovenkanl van de afstelmoer (130) gelijk ligt met het einde van de pen
van de meenemer (126). Draai vervolgens de moer
nog een hele slag in.
Monteer de aanslagnok (ló0) op de excentriek-as
(9 1) en draai de aanslagbout (162) voor stationair
ioerental qeheel uit. Draai nu de excentriek-as totdat de no[ t"g"n de flens (8ó) stuil'. Stel vervotgens
de schakelpen (7ó) tussen de regelhefboom en de

brandstofpompiegelslang zodanig in, dat de regelstang nog over 4lf2-51f2 mm kan bewegen.
Monteer het normale regulateurdeksel (4l), doch
zonder de demperinrichting (l0l t/m 107) en installeer pomp en regulateur op een testbank.
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Dit blad vervangt de bladzijden 47 en 48
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Brandstolspultsystemen

Afsfellen stationair toerenlal
Alvorens de regeling van het stationaire toerental le
controleren, moet de brandslofpomp eerst worden
afgesteld op.."^":^opbrengst van circa 1,5 cc per
ruu sragen Dt) zÒv omw/mrn.
Vervolgens wordt het toerental langzaam opgevoord
vanafT 150 omw/min totdaf bij 210 omw/min de
b_raldstofpompregelstang zich net beginf le verBíj 540 omw/min moet de regelsfang zich
-,.'plaatsen
over een afsiand van l0 mm hebben verplaatst.
Indien dit niet het geval is, moet de spanning van
de regulateurveren worden veranderd door de sfelmoeren (130) een halve slag in of uit fe draaien.
Instellen van max. brandstofopbrengsl

Nadat de brandstofpomp is gecalibreerd, word+
-de
terwijl de pomp mef ó00 omw/min draait

maximum brandslofopbrengsi ingesleld door middel

van de aanslag vóór iegen het pomphuis (meestal
met ,,rookstop" aangeduid). Vervolgens wordt de
aanslagschroef voor max. brandstofopbrengst op de

Ten behoeve van inspectlewerk-

tot de brandstofpompregelstang zich net in de richting van de nul-

gezaagd regulateurdeksel.

regulateur zover ingedraaid

opbrengsl begint te verplaatsen. Daarna wordt deze
aanslagschroef anderhalve slag teruggedraaid en in
deze stand geborgd.
Afstellen maximum loerenlal

Voer het foerental op en confroleer, daf bij | 200
omw/min de regelstang nog op volle opbrengst
staat, ferwiil

bij

1220 omw/min de regelstang zich

reeds in de richting van de nul-opbrengst moet
hebben verplaafst. Bii 1320 omw/min
moet de
'
brandsfofopbrengsf bijna nihil zijn.
Als de regelstang zich reeds bij een lager foerenfal
dan het beginregeling-toerental begint te verplaatsen, moef dit worden gecorrigeerd door de oor-

spronkelijke veerschotels (129) fe vervangen door
veerscholels mel een grotere trap. (De sfandaard
veerschotels zijn kenbaar dèn een ingeslagen lefter
"B", terwijl in de schotels mef een vergrote trap
de letler "A" is ingeslagen.) Ook dan moet de
afstelmoer (130) eerst zo ver worden ingedraaid,
lotdat zijn bovonkant gelijk ligt met hef einde van
de pen van de meenemer (126), doch daarna moet
de moer slechts een halve slag worden ingedraaid.

Afstellen stafionair toerenlal op de mofor

Het afstellen van het stationair toerenfal op de mofor moet olaatsvinden bii warme motor.
Eerst dieni de aanslagboi.,t 1tOZ1 voor stafionair toerental zodanig te worden ingesteld, dat de motor
met 50G-550 omw/min draaif. Daarna wordt de
demperschroef (103) net zover ingedraaid, tofdat
net kan worden waargenomen, dat het toerental
sfijgt. Vervolgens moet deze schroef l/r-ll/2 slag
worden teruggedraaid, waarbij dienf fe worden geconlroleerd, dat bij het loslaten van hef accelerafiepedaal de mofor stationair draait en het toorenlal
nergens blijft,,hangen".

zaamheden gedeeltelijk open-

