
Overophedningf  rTR2-  4A
Af Jobn Knsdsen. Fit oaersat frn artihhr i TR-attion af Stne Redway og R.D. Carnpbell

(billede ltnt fra TR-Magazine Saetig).

For tiden er langt de fleste TRt staldet op for vinte-

ren, men miske nogen af jer husker tilbage til den

varme sommet og de overophedningsproblemer I hav-

de, og som der ikke rigtigt blev fundet en losning Pe.
Denne artikel omhandler nogle af de irsager, der kan

v€re til problemet, og miske skulle man ft det lsst

inden n€ste srsons varme sommer' miske under sy-

dens sol, og inden problemet forirsager skader pi

motoren. Si hvorfor er dette problem pludseligt

opstiet?

Fsrst kontroleres, at det ikke skyldes almindelig man-

gel pi vand/kolervaske pi grund af utetheder. Kon-

troler slanger, ksleren og varmeaPPatatets elementer,

men ogsi toppakningen for tegn pi lekager nir mo-

toren er varm. Alt OIC Kontroler derefter kslerdr}s-

let. Det er et 4lp+rykdelsel og kan have mistet pak-

ningen eller fiederen, hvorefter vesken lober ud gen-

nem overlobsroret og ud i det fri. Ol? Hvis je, g3' dt

videre til termostaten . Afrnonter termostaten fra ter-

mostathuset og leg den ned i en varmebestandig be-

holder og kontroler, at den ibner helt nir du helder

kogende vand over den. Kom derefter koldt vand i

beholderen og kontroler om termostaten lukker helt

igen.

Altsi, ingen utetheder, ksler og ddrsel og termostat

OK Kontroler at kolervingen fungerer, specielt hvis

du har en elektrisk Kenlowe, den kan let misjusteres

siledes, at den kobler ind for sent ved en for hoj tem-

perarur, eller den elektrisk er forbundet forkert, si den

roteret den gale vej. Hvis den er montetet bag koleren

skal den suge luften gennem ksleren. Miske er sikrin-

gen sprunget, si den aldrig kobler ind. Alt OIC Hvis

tandingstidspunktet er for sent, eller den automatiske

mekaniske avanceringsmekanisme nede i stromforde-

leren ikke virker korrekt, kan det vare irsagen. Kon-

troler tendingen med et stroboskob og ogsi avance-

ringsmekanismen ved at speede motoren op. Alt Ol3

Vandpumpen, hvad med vandPumPen, der er ansvar-

lig for at drive det kolde vand i bunden af ksleren ind

i motorblokken og rundt i systemet? Hvis varmeaP-

paratet hele tiden har virket, men ikke gor det nu, er

det sandsynligvis noget med vandPumPen. Kontroler

at remmen ikke sidder si lsst, at den fedter rundt

uden at trrkke vandpumpen ordentlig med (her

skulle du desuden ogsi have haft problemer med at
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lade batteriet). Afmonter vandpumPen og kontroler,

om de fue vinger er eroderet vuk, eller om mollen

sidder lost pi sin aksel, si den ikke drejer hurtigt nok

rundt ved hoje omdrejninger. Alt OIC

Nu begynder det at blive vanskeligt og koste Penge.
Hvad med en odelagt toppakning? Deme kan vise sig

ved, at der er vand i olien, eller olie i vandet, at van-

det kommer under tryk eller ved damp, der kommer

ud fra omridet omlaing udstodningsmanifolden.

Kontroler ved start fra kold med motoren i gang, om

der kommer bobler i vandet ved kolerpifyldnings-

halsen. Selv uden disse tegn kan det stadig v€re en

odelagt toppakning, der ftr vandet under tryk Alt i

alt er det ikke det store problem at skifte en toppak-

ning. Kontroler den gamle pakning for at se, om der

har vrret overgang fra en cylinder til vandlarrene. Nu

vi har topsrykket ude, kontroler vandkanalerne bide i

topsrykket og i blokken og fiern al gammel rust og

kalk. Afrnonter tappehanen pi siden af blokken og se'

om der kan komme vand ud gennem hullet. Det kan

vere helt blokeret af rust og sediment' og er en god

indikator for, om der er god nok gennemstronming i

vandkanalerne i blokken. Kontroler topsrykket for

revner, iser fra vandkanalerne og ind til forbrrn-

dingskamrene. Ny toppakning monteret' alt justeret

korrekt og dit klenodie af en TR overopheder stadig?

Hvad si med selve ksleren? Nir den er varm' kontro-

ler da med hinden tempersaturen fra top til bund.

Hvis ksleren er OK, skulle den vere n€sten lige varm

over det hele, miske en smule varmere i toppen. Hvis

den er berydeligt koldere i bunden, er der en god

chance for, at koleren er fuld af kalk og rust' der for-

hindrer en god gennemstromning. Se ogsi efter om

lamellerne er helt proPPet til med insekter og dode

fugle. Hvis det er tilfrldt renses koleren af med en

bsrste, forsigtigt uden at beskadige lamellerne. Pi

TR2l3t3A er ksleren ikke si nem endda at komme til

og kraver i det mindste, at kolergrillen afmonteres'

miske endda hele fronten. Hvis TR'en har en tendens

til kun at overoPhede ved hoj fart, er der en god

chance for, at ksleren er blokeret. Tap vandet af kole-

ren ved at lssne den nederste slange og fyld frisk vand

pi sammen med et koler skyllemiddel, der fas i

handelen, og kor si nogle kilometer. Dette gentages

et par gange eller tre, og forhibendig er blokeringen i



koleren nu forsvundet sammen med problemet med

overophedning. Hvis ikke, si er det for TR2l3l3A

den tunge vej med afrnontering af hele fronten, med

al det besvrr det medfolger, og skader pi lakken, og

ikke til at ft til at sidde ordendigt igen. Med koleren

ude kan den miske bedre skylles ordendig igennem,

eller du kan nojes med et nyt element, eller miske en

helt ny ksler.

For TR2/313A, der ikke har monteret en luftsluse, og

har en elektrisk kolevinge i stedet for standard, har

kloge hoveder fundet ud af, at det faktisk kan lade sig

gore, at ft koleren ud uden at afrnontere forenden.

Du har stadig overophedningsproblemer og gir nu

helt amok, eller selger brstet!

l. Ny koler og nye slanger. Resultat - ingen

rndring.
2. Montering af elektrisk vinge. Resultat - kun

marginal rndring.

3. Luftsluse rundt om ksleren si aI den kolde luft

gennen grillen bliver ledet til koleren. Resultat -

ingen endring.
4. Tendingen, benzinblandingen, remrnen, termo-

staten og alt det der. Resultat - ingen rndring.

5. Gennemskylning af motorblok og topsrykke.

Resultat - ingen rndring.
6. Ny vandpumpe med 6-bladet turbinemolle .

Resultat - ingen rndring.

7. Snakke med de andre i klubben om gode ideer.

Resultat - ingen andring.

Din TR koger nir du ksrer sterkt, den koger nir du
korer langsomt, rir du venter i trafikken og nir du

accelererer strrkt, altid koger den. Den mest fanta-

stiske og storste kedel du nogensinde har ejet. I din

desperation siger du til dig selv, hvilken del har noget

som helst med vandvejene at gore oB som du ikke har

udskiftet. Vandpumpehuset. Si det udskifter du og

pludselig forwinder alle dine problemer med over-

ophedning. Prov engang at se pi flangsen inde i

vandpumpehuset som mollen ksrer op imod, den er

eroderet helt vek.

Til hojre ses uandpumpehuset huor flangsen er eroderet heh uah, til uenstre ses et b*g, uandpumpehus
huor flnngsen er intakt.
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