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Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
De status quo;
De conditie van de motor en toebehoren.
Het werkt allemaal wel, maar blij worden we er niet van;
- Onregelmatig stationair lopen
- Niet snel aanslaan
- Hoog verbruik
- Matig presteren door gebrek aan benzinedruk
- tikkende kleppen
etc etc etc
Erg vervelend want er is niet één duidelijk te benoemen oorzaak aan te wijzen, los je er één op ontdek je een ander…. En dat klopt
ook.
In de regel komen al deze klachten in combinatie of allemaal te gelijk voor.
Er zijn allerlei benamingen voor deze klachten;
schudden, schommelen, oscilleren, rough idle, black smoke
De motor functioneert op zijn best als alle cilinders dezelfde compressie hebben door dezelfde hoeveelheid lucht en benzine en de
dezelfde vonk krijgen binnen een goed afgesloten systeem.

Hoe staat de patiënt ervoor?
Een Compressie meting van de cilinders geeft een aardig beeld van de verschillen tussen de cilinders en volgens Jaguarspecificaties
zou dat niet meer dan 5 lbs mogen zijn.
De ervaring leert dat 15 lbs verschil tussen de hoogste en de laagste meting al een heel mooi gelijkmatig draaiende motor laat zien.
Naar mate de verschillen groter zijn tussen de hoogste en laagste meting zal de motor ruwer stationair lopen.
Tip; hoe werkt compressiemeten
http://www.hoehetwerkt.nl/index.php/Com ... PG_motoren
een compressiemeter kost rond de 40 euro.
Afbeelding 1.

de 3 T’s op 7 punten
Tijd voor een grote schoonmaak
Tijd voor het nodige onderhoud
Tijd voor aanbrengen van verbetering als gevolg van voortschrijdend inzicht,
.
Doel is om zoveel mogelijk bij elkaar passende activiteiten in één en dezelfde klus uit te voeren, dat is de reden van volgorde van de
onderwerpen.
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1 Koeling en verwarming
Vervang de thermostaat, de koelvloeistof en reinig het koelsysteem.
Kijk vooraf of je niet toe bent aan een nieuwe waterslangen set met slangklemmen.
Dit heeft tot doel het motorblok de juiste bedrijfstemperatuur te laten bereiken
Koelvloeistof heeft niet het eeuwige leven en het systeem raakt ook vervuild.
Links op het motorblok bij de oliepompstok zit een aftapplug en onder de ronde buis onder de radiator, Bij afwezigheid van een
aftapplug onder in de ronde buis kan een schroevendraaier tussen de buis en de rubberslang worden gestoken om op het laagste
punt de koelvloeistof te verwijderen.. Met de dop van het reservoir loopt de koelvloeistof makkelijk weg.
Vervang slangen die slap aanvoelen en/of opgeblazen lijken.
Beoordeel de slangklemmen of ze aan vervanging toe zijn.
Nadat de koelvloeistof uit het systeem is, de tuinslang in het koelvloeistofreservoir steken en de waterkraan flink open zetten zodat
het water onder en opzij uit het motor blok loopt.
Start de motor zodat circulatie in het systeem kan plaatsvinden.
Zodra er schoon water uit de openingen begint te lopen, motor uitzetten en het water nog even door laten lopen in het motorblok.
Zet daarna de waterkraan uit en laat het water uit het motor lopen.
Maak onder de radiator dicht en draai de aftapplug opzij weer vast.
Zet de kachel op de-frost = hoogste stand
Vul de tank met de benodigde hoeveelheid koelvloeistof, laat de reservoir dop er nog even af en start de motor
Als de lucht eruit is en de koelvloeistof tot het streepje staat, kan de dop op het reservoir.
Het koelsysteem is nu in optimale conditie en de motor kan de vereiste bedrijfstemperatuur bereiken voor een goede verbranding
en een juiste warmtemeting met de sensoren.
Belangrijk want op de waterrail zit de temperatuursensor voor de ECU, die brandstofinspuiting regelt, temperatuurvoeler voor de
temperatuurmeter op het dashboard, de thermotimeswitch voor de koude start.

2 Een schone motor verbrandt beter en loopt zuiniger:
reinigen motor en brandstofsysteem, oliefilter en olie verversen
Weer belangrijk is de juiste volgorde in de werkzaamheden en een goede voorbereiding.
We gaan te werk in diverse stappen, lees eerst het hele onderwerp.
Reinigen van de binnenkant van het brandstof systeem en de motor
Vervuilde klepstelen hebben tot gevolg dat de cilinders niet goed afsluiten en dat de ingenomen brandstof en lucht niet per cilinder
hetzelfde is en het mengsel verzwakken.
Brandstof hecht zich aan de olie en de steen afzetting op de zuigers en de kleppen.
Zuigerveren kunnen verkleven evenals kleppen kunnen gaan tikken door kleppen die gehinderd zijn door olie en zware metalen
afzetting. Ongelijke cilinderdruk.
Dit draagt allemaal bij aan het slecht starten en onregelmatig stationair lopen.
Ander belangrijk gegeven is een optimale benzinedruk.
De XJ serie staat bekend om zijn problemen met de tankkleppen waarbij benzine wordt overgepompt in de andere tank, hangende
retourkleppen en verminderde benzine druk.
Men wijt dit vaak aan de benzine druk regulator, maar slecht starten kan ook voortvloeien uit onvoldoende “startdruk” in de
benzineleiding omdat de benzinekleppen in de kofferbak niet goed afdichten en de benzinedruk in de leiding direct verdwijnt zodra
de motor uitgezet wordt, terwijl deze zeker een hele tijd 30 hoort te blijven.
Injectie/kleppenreiniger
We beginnen daarom met een benzine/injectie/kleppenreiniger in de met zo weinig mogelijk benzine gevulde tanken te doen en de
motor te laten draaien op dit sterke mengsel.
Switch tussen door een paar keer van tank zodat vuil/aanslag van de benzinekleppen los kan komen.
Tankfilter, benzinekleppen , injectoren en in/uitkleppen worden hiermee gereinigd.
( heb je na deze reiniging nog steeds last van overstromende benzinetanken dan moet één of meerdere kleppen vervangen. Non
return of switchklep.
Het is sowieso belangrijk voor een langdurig schoon systeem regelmatig een flesje van deze reiniger bij de benzine te mengen.
Na de reiniging
Eerst benzinedruk meten;
Bij stationair toerental 800 rpm hoort de benzinedruk 32 psi te zijn
En na het afzetten van de motor 30. psi en dat moet ongeveer zo blijven tot de motor is afgekoeld.
Natuurlijk verliest het systeem over langere tijd zijn druk maar dat is normaal.
Aantal opties waarom je druk verliest;
Slecht sluitende tankkleppen; switch of non return , lekkende slangen t/m injectoren,
De slang tussen de metalen leiding welke van onder de auto naast de accu uitkomt naar de benzinerail is een beruchte
brandveroorzaker wegens lekkage, het tussenstukje onder het carterfilter en of mogelijk de benzindrukregulator, check deze het
laatst.
Er zijn nog andere methoden om kleppen, zuigerveren en injectoren te reinigen.
- de inlaatmethode
via een vacuüm punt van de inlaat wordt een reinigingsmiddel
ingebracht dat met verhoogd toerental meeloopt;
Je kunt er ook voor kiezen om kleppenreiniger via de carterontluchtingaansluiting bij het luchtblok naar binnen te sprayen; je pakt
dan de overrunvalve en de gasklep ook mee en hebt mogelijk een betere verdeling over de cilinders van het ingebrachte middel.
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Doe dit vooral met het nodige beleid.
De olievervuiling komt ten slotte ook via de carterontluchting binnen.
Zeer vuile kleppen, zuigerveren en zelfs uitlaatkleppen worden dan effectief gereinigd zonder de motor uit elkaar te hoeven halen.
Deze manier reinigt mogelijk alleen de bovenste zuigerveren.
Een olieadditief kan de onderste zuigerveren beter benaderen.
- injectoren reiniging met puur reinigingsmiddel vanaf de brandstof pomp ( in één tank) max 15 minuten met wisselende
toerentallen.
- Zijn de injectoren helemaal verstopt, dan is ultrasone een optie of anders reinigen na verwijdering aan de individuele injectoren.
Kruipolie in de injectoren via de benzineslang opening (Voortschijdend inzicht.) en contactspray in de stekkers. De losse injectoren
bijgedraaid.
Als de injectie slangen vervangt, dan moeten ze precies passen; niet te lang dan knikken ze, maar ook precies tegen de randen met
slangklem, anders gaan ze toch lekken = verlies benzinedruk = slechter starten = één ongelijke cilinder = schudden.

- Reinigingsmiddel bij de motorolie ; een flush motoroliereiniger
- kruipolie in de bougieopeningen spuiten om eventuele verkleefde zuigerveren los te maken; werkt goed
Alvorens de motorolie te gaan vervangen doe je via de olievulopening een motorreinigingsmiddel in de olie.
Deze reinigt de kanalen, bovenin onder de carterkleppendeksels, bij de onderste zuigerveren, de zuigmond enz waar reiniging via
de verbranding niet bij komt.
Kleppen kunnen gaan tikken met name aan de uitlaatkant door verkleefde delen als gevolg van afzetting van olieresidu.
Met het reinigingsmiddel weet je in ieder geval of verkleving de oorzaak van het tikken is.
Bij de overrunvalve in het luchtblok foto is te zien hoe vuil de carterolie het hele binnenwerk maakt. grote kans dat de inlaatkleppen
er ook zo uitzien
Google voor middelen op “Tun-ap kleppen reinigen” of kleppen & injectoren reinigen etc
Je vindt daar uitgebreide uitleg over de middelen en methoden.
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... CSiEI1uXJQ

Na het reinigen via de benzine en olie
is het tijd
het oliefilter en de olie te verwijderen
Dit late moment is gekozen omdat de andere reinigingsmiddelen ook in de olie terecht komen en de kwaliteit aantast. De
reinigingsmiddelen zijn bedoeld om de olie te verwijderen.
Een goed moment om alle olielekkagepunten aan te pakken….
viewtopic.php?f=14&t=4410
en daarna een nieuw oliefilter en nieuwe motorolie aan te brengen.
Een optie kan zijn om een teflon aan de olie toe te voegen, die de weerstand van de interne delen vermindert, waardoor de motor
ook makkelijker start omdat minder weerstand ook minder stroom voor de startmotor betekent en dus meer stroom voor de
ontsteking – een betere vonk - en het injectiesysteem, dat ook de nodige stroom vergt met de transtoren in de ECU.
Ik merk dat het werkt. Niet iedereen is er voorstander van.
Ook de teflon heeft bij mij een tikkende klep verholpen; het middel doet wat het zegt.
Je kunt ook een modernere start motor kopen die meer kracht heeft en minder verbruikt.

3 Vacuüm lekkage oplossen
en
reiniging inlaat + toebehoren
Het doel is een gesloten schoon systeem dat adequaat reageert.
Afhankelijk van de ernst van de vacuümlekkage zijn er diverse stappen te nemen;
Enerzijds is er het punt van de vacuümlekkage en anderzijds is er de ernstige vervuiling van de hele inlaattoebehoren veroorzaakt
door de carter ontluchting waar naar gekeken moet worden; mogelijk heeft de inlaatreiniging zijn werk hier ook gedaan, maar dat
kan je van buiten af niet zien.
Bovendien kan er ook vacuümlekkage zijn op die locaties.
Een overweging voor de toekomst kan zijn om een carter ontluchtingsfilter te nemen en de aansluiting op het luchtblok van de
carterdamp-inname af te doppen.
De bestaande carter ontluchting is aangebracht op het luchtblok om de milieuredenen maar is tevens de grootste vervuiler van het
motor blok……., ondanks koolstoffilter en tevens een bron van voortdurende lekkage aan de top van het motorblok.
Ik heb een K&N carter ontluchtingsfilter toegepast en het gedrag van de motor wordt rustiger.
In de racerij gebruikt men de carterontluchtingsfilters omdat de oliedampen van de carter het mengsel vervuilen / degenereren ;
hetgeen tot slechtere prestaties leidt; het rustige gedrag met toepassing van het carterfilter bevestigt dat in mijn optiek.
Behalve de inlaatkleppen hebben de gasklep, de overrunvalve in het luchtblok en de extra luchtklep ernstig van deze olie-inname te
leiden.
Om zeker te zijn, zal er het nodige moeten worden losgemaakt.
Vooraf kunnen we wel wat testen doen waar vacuümlekkage te vinden.
De inlaat zelf staat bekend om zijn lekkage rond de aansluiting op de cilinderkop en veroorzaakt daarmee als sinds het bestaan van
het XK motorblok vertraging in het aanslaan van de motor bij het starten. Dit geldt voor zowel de carburateur als voor de EFI
injectie.
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Regelmatig aandraaien van de moeren is daarom aan te bevelen, maar dat kan niet genoeg zijn en dan moet de inlaatpakking
vervangen worden.
Andere koppelingen op de inlaat die vacuümlekkage kunnen veroorzaken;
- pakking van de startinjector
- montage van de vonkversterker; de draad van de bouten voorzien van teflon of witte gastape
- tape op de draad van de bouten van de extra lucht klep.
Een vacuümlekkage-test is uit te voeren met carburateurreiniger of WD40 door bij een stationair lopende motor langs de rand van
de inlaat bij de cilinderkop te spuiten.
Steeds een beetje ter hoogte van één van de cilinders (1-6) van boven naar onder en bij lekkage zal dit een versnelling van het
toerental veroorzaken.
Het is goed stil te staan bij wat er gebeurt; de cilinder waar de inlaat lekt, krijgt daardoor extra lucht, wat het mengsel verzwakt en
de prestatie van die cilinder, spuit je er vervolgens wd40 bij dan is dat brandstof en neemt het toerental weer toe omdat het
mengsel samen met de luchtlekkage verbetert.
De vacuümlekkage test kan ook worden uitgevoerd bij de aansluitingen van het luchtblok, de extra luchtklep, de kouzen van de LMM
naar de gasklep.
Ook werkt deze methode bij lekkende injectorrubbers. Sommigen vervangen injectoren die men verdenkt niet dicht te zijn als gevolg
van een mogelijk haarscheurtje.
Dit geeft een voorbeschouwing waarop te letten bij de montage straks

Inmiddels weet je of je de inlaatpakking moet vervangen of niet.
Na reparatie opnieuw met WD40 testen of er geen vacuumlekkage meer is.
De volgende stap is het verwijderen van de luchtmassameter, de kousen en het luchtblok.
De gasklep moet brandschoon zijn en soepel bewegen en afgesteld zijn op de juiste opening in ruste
Kijk voor de afstelling in de Service manual
In het luchtblok zit de stationairschroef en
de overrunvalve.
Slangen, klemmen en de pakking van de overrunvalve moeten goed luchtdicht afgesloten zijn vanwege de relatie met het vacuüm.
Zelf gebruik ik hierbij vloeibare pakking.
Bywater van AJ6 Engineering heeft de overrunvalve in het luchtblok eens aangewezen als veroorzaker van een schommelend
toerental, maar ik heb dat niet kunnen ontdekken, wel is het zaak de hoed goed op de inlaat te “lijmen” met vloeibare pakking
zodat de overrunvalve ook daadwerkelijk goed afsluit en er geen lucht langs de klep kan.
Geadviseerd wordt de klep bout 3 slagen aan te draaien om het verslappen van de veer over de jaren op te vangen.
Aansluitend aan het luchtblok zit
de extra luchtklep
Het is zaak dat de klep vrij is van olieaanslag en dat het bimetaal reageert op de 12v aansluiting i.v.m. de timing van de sluiting bij
de op de warming van de motor
Vrij lastig is de slang welke van de achterkant van de extra luchtklep naar achter op de inlaat aansluit.
Deze slang wordt vaak vergeten of slecht aangesloten ivm de bereikbaarheid van deze slang.
Een luchtdichte aansluiting is belangrijk. Slangen en klemmen kunnen aan vervanging toe zijn.
Ook hier heeft iemand eens een sticky klep als dader aangewezen van het schudden van een motor maar ik kan dat niet bevestigen
ook niet met een losse slang.
Wel tast een losse slang in ernstige mate de vacuümonderdruk aan, wat effect heeft op alles wat door het vacuum wordt
aangestuurd..
Andere vacuümgebruikers aangestuurd met vacuümslangen
De rembekrachtiging
Er loopt een dikke slang van de inlaat naar de crossmemberstang en vandaar naar de rembekrachtiger met rubberen aansluitingen;
Al deze aansluitingen kunnen bij een verharde slang en oude slangklemmen gaan lekken en moeten regelmatig gecontroleerd
worden op vacuümlekkage.

De Vacuüm vervroeging van de ontsteking
wordt aangestuurd vanaf de inlaat naar de hotfuel-overrun valve en van deze naar de vacuüm vervroeger.
Deze hotfueloverrunvalve is een echte vacuümlekker en heeft eigelijk geen functie maar veroorzaakt eerder overlast.
Het is dan ook std Jaguar geworden de vacuüm vervroeger rechtstreeks op de inlaat aan te sluiten en de hotfuel-overrunvalve
/hotfuelpressureswitch wordt íe soms ook genoemd, te verwijderen van de benzinerail.
De vacuüm vervroeger zelf kan getest worden door de distributiekap te verwijderen en een los slangetje op de vervroeger aan te
sluiten en met zuigen aan de slang moet je vervroeger goed kunnen zien reageren. En met het afdoppen van de slang moet de
vervroeger zijn stand vast kunnen houden.
Anders de vacuüm vervroeger vervangen.

De overige vacuüm gebruikers
zitten gezamenlijk aan één of meerdere verbindingsstukken
Al deze slangen moet bij het minst geringe barstje vervangen worden
Soms kan het zinvol zijn slangklemmen te plaatsen bij dunne slangaansluitingen op de inlaat..
Verbindingsstukken kunnen scheuren of afbreken, zeker als per ongeluk met het jongleren met de accu een slang geraakt wordt.
De vacuümtank tegen het linkerscherm bij de rembekrachtiger
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De Cruisecontrol vacuümslang en vergeet de balg niet die wordt aangezogen;
Beide moeten luchtdicht functioneren.
Corrosie bij het metaal van de balg duidt vaak ook op balglekkage.
Het kachelvacuüm
heeft meerdere vacuüm aansluitingen zowel naar binnen gaand als uitkomend naar de kachelklep.
Test ook de kachelklep op werking en onder het dashboard bovenblad zitten ook vacuümslangen voor de klepaansturing.
Bij goed functioneren hoor je de kleppen van stand veranderen en is het vacuum in staat de kachelklep voldoende open te zuigen.

4 De ontsteking; vonkversterker, distributeur, de bobine, bougies, kabelsAlvorens verder enige afstelling aan de motor te doen
moet de ontsteking goed zijn afgesteld.
Europese modellen zijn op 6 graden voorontsteking, vacuüm los.
afgesteld zijn. (maar 8,10 of 12 graden komt ook voor)
Je kunt er voor kiezen een nieuwe zwaardere bobine, een modernere module in de distributeur te nemen ter vervanging van de
vonkversterker. bijvoorbeeld van het merk Pertronix te samen met 8mm bougiekabels.
Dat is een optie.
Je kunt er ook voor kiezen binnen de bestaande configuratie te zoeken naar optimalisatie.
Standaard is de dac3001 Ducellier bobine met weerstand.
Inmiddels heeft Jaguar bericht doen uitgaan dat deze weerstand verwijderd kan worden en dat de 12v Ducellier bobine voldoende
garantie biedt zonder weerstand.
Betere spanning voor de vonk. Ogen op de draden solderen en weg met de weerstand.
Wel een punt van aandacht bij de bobine is zijn verticale montage boven het motorblok, wat tot barsten en olielekkage kan leiden.
Deze olie bevat pcb’s…!
Daarom monteren de meeste bezitters de bobine op het rechter scherm verticaal.
Vanuit het zijscherm komt een kabelboom met witte connector waar de draden voor de oliesensoren en dergelijke aan zitten, maar
ook de witte 12v draad voor de ontsteking naar de bobine behuisd..
Met een beetje pech zit deze connector zwaar onder de olie en vuiligheid en is de staat van de 12v voeding voor de bobine kraklee,
slecht geïsoleerd en geoxideerd in de connector welke aan de weerstand komt. Er moet toch een oogconnector aan gesoldeerd
worden, dus dat zal wellicht een veel betere 12v verbinding geven voor de ontsteking
De kans is groot dat witte connector van binnen is geoxideerd en lekspanning veroorzaakt door de combinatie olie, vuil en water en
mag best na reiniging goed afgetaped worden tegen deze vervuiling en zodanig worden gehangen dat de connector niet meer het
laagste punt is waar al het vuil en water langskomt.
De 12 v draad komt vrij dik r/p met de ene connector en gaat er als een half zo dun wit model door voor 12v naar de bobine.
Je kunt overwegen vóór de witte contactstekker de dikke draad van de witte connector af te knippen en daar een even dikke draad
aan te solderen bedoeld voor de plus bobine.
De witte draad kan dan ook verwijderd worden.
Behalve de extra aarding van
de vonkversterker waar ik eerder al over sprak, is het een optie om de bedrading binnen in de vonkversterker te verbeteren en alle
onderdelen aan elkaar te solderen en tevens goede ogen voor de draden te solderen naar de bobine waar ook de 12v voor de
versterker wordt getapt.
Ook de twee draden van de distributeur naar de vonkversterker verdienen betere connectoren, zeker als de oude connector
geoxideerd is,
je kunt die solderen en daarna goed isoleren met krimpkous
Je hoeft er verder toch zo goed als nooit bij, dus waarom niet gelijk beter afdichten tegen vocht en vuil bij de vonkversterker ingang.
8mm bougiekabels met kabelspacers
Bougies Champignon N9YC
Punt bij dit merk is dat de dopjes op de bougies los raken; vastdraaien met tang en wat aanknijpen. Deze slechte verbinding kan
schommelen veroorzaken.
NGK heeft bougies met vaste doppen.
De verkleuring van de bougies kan je het nodige over de prestaties van de motor zeggen.
Denk ook aan de juiste afstand tussen de vonkpunten van de bougie.

5 Het elektronische brandstof systeem EFI
De ECU, de temperatuursensor, temperatuurswitch, de Powerpack, de Injectoren, de Throttle switch, de microswitch, de relais,
de Luchtmassameter en het luchtfilter.
Naast het feit dat bij de injectoren de rubbers vervangen moeten worden en
de injectoren
mooi moeten vernevelen zitten er ook wat

belangrijke elektrische aandachtspunten
naast een goede verbinding is goede isolatie van belang.
.
Te beginnen bij de
de aarding van de injectoren
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is gezamenlijk vast gemaakt op de waterrail met metalen bout.
Dat is door de werking van verschillende metalen een bron van oxidatie en “elektrische” hinder voor de goede werking van de
injectie.
Beter is deze aarding van de injectoren los te maken van de waterrail en deze te koppelen aan een centrale aardedraad komende
van de min accu aan het chassis, daarmee is de stroomkring gegarandeerd goed en niet meer afhankelijk van de vaak sterk
vervuilde aardekabel die van de belhouse naar het chassis loopt.
Gebruik dezelfde extra aangelegde aarde draad om een verbinding te maken op de kast van de vonkversterker die tegen de
voorkant van de inlaat is gemonteerd.
De Connectoren van de injectoren en de contactvlakken van de injectoren moeten bij iedere onderhoudsbeurt gecontroleerd
worden op goede verbinding.
Beide kunnen het beste beschermd worden met di-electrische siliconenvet
De Powerpack op het rechterscherm beveiligt de injectoren tegen overbelasting, maar een zwaar vervuilde connector van de
Powerpack zorgt voor matige prestatie van de injectoren o.a. door lekstroom en slechte spanning overdracht door extra weerstand.
Reinigen en goed isoleren. Je hoeft er verder nooit bij, maar de connector krijgt wel van oonderen al het water en vuiligheid
aangeleverd.
De witte connectoren naast de accu, komend van de ECU achter in de kofferbak.
Deze witte connectoren hebben open en bloot het nodige te verduren en het is raadzaam deze los maken, en reinigen en na
verbinding af te tapen, zodat er geen vuil meer tussen de connectoren kan kruipen dat de verbindingen vervuild.
Van daar af loopt
De kabelboom naar de sensoren op de waterrail, de injectoren en de bobine.
De kabelboom is door de warmte van de motor en zijn matige omhulsel een bron van storingen door mantel en kabelbreuk.
Het verdient aanbeveling de kabelboom na te lopen op draadbreuk en opnieuw te voorzien van een beter warmtewerende
overallmantel en eventueel te verleggen iets verder van de motor.
Draadbreuk in de kabelboom komt veelvuldig voor evenals kortsluiting recht onder de bobine.
Uit deze kabelboom komt ook de stroomvoorziening van de injectoren en die moet goed zijn natuurlijk.
De temperatuursensor op de waterrail voorziet de ECU van belangrijke informatie over de temperatuur van het water waarmee
door de ECU de opening van de injectoren bepaald wordt.
Door de gebogen stand van de kabel en de warmte ontstaat zeer vaak kabelbreuk en hangt de verbinding zomaar slechts aan een
enkel draadje,
Bij kabelbreuk krijgt de motor alleen een beetje benzine van de startinjector en lijkt aan te slaan, maar de rest van de injectoren
wordt dan niet meer aangestuurd als de kabel van de temperatuursensor gebroken is.
De temperatuursensor kan best eens in de 10? Jaar vervangen worden om licht verloop tegen te gaan. Zoek een Boschnummer
rond de 25 euro.
Meetwaarden staan o.a. in de service manual en op Jag-lovers
De thermotimeswitch .voor op de waterrail regelt via een draad de ECU de verbinding van de koudestartinjector onder een
bepaalde watertemperatuur (35) met doorschaking naar de min van het koude startrelais.
Via de schakeling van de diode krijgt het koude startrelais stroom om de startinjector 12v te geven, althans verbruikt de startmotor
veel stroom, zijn de verbindingen matig dan kan de spanning zelf terug lopen tot 7v, wat een verminderde opening van de
startinjector tot gevolg heeft en dus een armer mengsel, dus langer nodig om aan te slaan.
Zowel de startinjector als de verbindingen moeten in goede conditie zijn.
De kromme stand van de kabel van de thermotimeswitch in combinatie met de warmte van de waterrail leidt vaak tot kabelbreuk en
slechte contacten..
Een thermotimeswitch zelf gaat bijna nooit stuk. Dit gedeelte is mee te nemen bij de conditieverbetering van de hele kabelboom
langs de waterrail.
De connecter kan extra beschermd worden met di-elektrisch siliconen vet.
De throttle switch heeft bij normaal werkbaar vacuüm (normaal rijgedrag) een verbinding tussen de twee draden en heeft daarmee
een bepaalde zuinige afstelling in de ECU die voldoet aan de gestelde emissie-eisen, echter bij full throttle dwz als de gasklep
volledig open gaat, neemt het vacuüm zodanig toe dat de verbinding wordt verbroken.
Je merkt dit ook aan de boost die de motor krijgt.
Het is daarom logisch dat de motor minder zuinig loopt als de verbinding verbroken wordt door vervuilde connectoren
De Microswitch die bij de veer van de gasklep zit dient ervoor om de ECU te laten weten dat de gasklep gesloten is en bij
opwarming van de motor in een koude periode bij een gesloten gasklep het toerental niet hoger te laten oplopen dan 1470 toeren
en dan schakelt de ECU de brandstof pomp uit. Een beveiliging dus.
Volgens Bywater (AJ6 engineering en nauw betrokken bij het ontwerp van de xj6 EFI) is deze microswitsh overbodig geworden.
Maar dat is niet helemaal waar in mijn beleving…….de microswitch bewijst zijn nut als indicator dat sprake is van vacuümlekkage of
aanzuiging van valse lucht
Wat nog al eens voorkomt is dat bij vacuümlekkage het stationair lager wordt dan 800 toeren of de motor in de versnelling een te
laag toerental krijgt door het verzwakte mengsel vanwege het aanzuigen van valse lucht.
Wat men dan doet, is met de stationair schroef nog meer lucht geven om het stationair toerental op te krikken naar 800. Feitelijk is
dat een oneigenlijke oplossing.
Het effect is dat in de koude periode het toerental boven de 1470 toeren komt en de motor in de opwarming steeds een
uitschakeling van de benzinepomp krijgt.
De motor slaat af of schommelt heen en weer tussen 600 en 1500 toeren tot dat de motor zo warm is dat de 1470 toeren niet meer
gehaald wordt en verder normaal opwarmt.
Normaliter mag een goed afgestelde motor nooit boven de 1470 toeren komen , hoe hard het buiten ook vriest. En eenmaal op
bedrijfstemperatuur moet het stationair toerental dan gewoon op 800 toeren uitkomen. De microswitch als poortwachter voor
vacuümlekkage.

Relais
De pootjes van de relais kunnen worden gereinigd en de connectoren van het startrelais, de diode (rood), het koude start relais en
het benzinepomprelais kunnen worden gesoldeerd aan de draad en eventueel van extra bescherming worden van voorzien met
krimpkous.
Ook hier kan di-elektrisch vet worden gebruikt op de verbindingen.
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De ECU is de computer die de injectie aanstuurt op basis van de spanning van de LMM en weerstand van de temperatuursensor op
de waterrail
Tegenwoordig is er veel te doen over “tunen” van het motormanagementsysteem zoals de ECU ook wel wordt genoemd.
Re-mappen is zo’n term die gebruikt wordt om softwarematig de chips van een ECU te herprogrammeren en optimaliseren.
De Europese modellen Jaguar xj6 EFI hebben de DAC1210 ECU en deze is bedoeld voor EFI-systemen zonder extra aansturing met
een O2 / lamda sensor die een meting doet van de gassen in de uitlaat. Amerikaanse modellen hebben dan ook een andere ECU
met wel zo’n O2 aansturing, maar ook over deze serie 3 ECU met O2 sensor aansluiting vind je weinig over het remappen.
Re-mappen en tunen heeft o.a. betrekking op dit soort extra gegevens en is daarom weinig zinvol en zoniet onmogelijk bij de
Europese modellen.
Verder kom je nog aanbiedingen tegen van geoptimaliseerde ECU’s; de vraag is sterk welke winst dit op zou moeten leveren, want
de Bosch Ecu’s voldoen aan de hoge eisen die Jaguar aan zijn leveranciers stelt.
Op de kwaliteit van de soldeerverbindingen valt dan ook niets op aan te merken als je de zwarte doos van de DAC1210 opent, waar
andere merken wel eens een potje van gemaakt hebben. Een DAC 1210 ECU is dus een goede degelijke ECU.
Dat de DAC1210 opgehangen is binnen de kofferbak heeft er mee van doen dat warmte in combinatie met trillingen de
soldeerverbindingen broos kan maken en deze klacht komt je nergens tegen bij XJ6 DAC1210 ECU’s
Zelfs de schroefverbindingen van de transsistoren in de ECU welke voor de aarding zorgen van de transsistoren geven geen enkele
aanleiding te twijfelen aan de kwaliteit van de verbinding.
Twijfelt men überhaupt of de DAC1210 de bron van een storing zou zijn, dan is de simpelste methode om een tweedehands andere
DAC1210 te nemen en deze er voor in de plaats te doen, nadat met zekerheid is vastgesteld dat niet iets anders een bron van
kortsluiting is geweest, waardoor bijvoorbeeld de DAC1210 de geest heeft gegeven.
Ik heb wellicht overbodig, de mantel van de stekker van de ECU extra geaard aan een droog en zuiver punt van het chassis in de
kofferbak.
Of het invloed heeft weet ik niet, gewoon voor de baat het niet dan schaadt het niet.
Waar wel sporadisch info over vindt is de toepassing van een geheel nieuwe ECU voor de echte “tuner” en dat is MegaSquirt maar
ook dan heb je een lamda / O2 sonde nodig.
Op Youtube daarom diverse amerikaanse toepassingen op de xj6 serie 3 met Megasquirt en geen europese gebruikers.
Een brug te ver. Neem dan een AJ6 motor uit XJ40.
Daar zit alles standaard op.

De Luchtmassameter
is wel een wel object dat aan revisie onderhevig kan zijn, maar pas als al het andere voor elkaar is.
Waaronder goed afgesloten “kousen” achter de LMM tot aan de gasklep
De Luchtmassameter wordt nogal eens vervangen zonder dat het aantoonbaar was dat de klachten daar betrekking op hadden.
Meten is weten…..
http://www.jagweb.com/aj6eng/42efi/page3.php
De condensator toevoeging.
Voor 1986 en 1987 modellen heeft Jaguar later een terugroep verbetering aangebracht met een condensator om piekstromen af te
vlakken en zo te voorkomen dat tijdens de opwarming zwarte rook ontstaat bij sommige modellen en de motor tevens RUSTIGER
gaat lopen.
Deze verbetering werkt voor alle serie3 EFI luchtmassameters volgens amerikaanse gebruikers. Men plaatst een 25v 200UF
condensator met de minzijde over pin 6 en de pluszijde over pin 8. Bywater van AJ6 engeneering twijfelt aan het nuet ervan.
Deze verbetering wordt aangebracht in de connector van de LMM , omdat anders de goed geïsoleerde bovenkap moet worden
verwijderd.
Luchtmassameters kunnen natuurlijk “stuk” gaan en heb je zwarte rook, dan is de condensator te overwegen, anders zou ik het
lekker laten zoals het is.
Zelf heb ik een andere LMM genomen omdat deze zo lek als een mandje bleek en de afstelschroef van luchtkanaal geen enkel effect
teweeg bracht.
De kap was eerder door anderen verwijderd.
Mijn advies koop een andere LMM als de afstelschroef van het luchtkanaal geen enkel effect te weeg brengtop het toerental;
2dehands 75 euro en een nieuwe LMM rond de 300 euro met inlevering van de oude LMM.
Het tweaken van de arm over potmeterplaat aan de binnenkant vind ik mede door de luchtlekkage een slecht plan. Koop er één die
wel werkt, altijd handig om reserve te hebben.
Naarmate er meer lucht door het buitenkanaal gaat, verandert de stand van de flap in de LMM op de potmeterprint in de LMM en
wordt het mengsel bijgestuurd met minder benzine.
In combinatie met de stationairschroef (imbus 7) in het Luchtblok is het doel bij een warme motor 800 toeren te bereiken.
Je kunt hier zelf de ideale mix in vinden te beginnen met de stelschroef van de LMM helemaal dicht te draaien en dan 4 hele slagen
uit.
Loopt de motor boven de 800 stationair dan draai je stelschroef in het luchtblok in tot 800 toeren.
Vind je dat de motor goed start en mooi trekt dan laat je zo en anders stel je iets bij.

Het luchtfilterhuis en filter
Het luchtfilterhuis loopt taps toe om tussen de radiator en het frame koelere lucht van buiten het motorcompartiment te halen en
zou zijn vorm mede te danken hebben aan de te creeeren luchtstroom. Zit wat in, vandaar dat extra gaatje binnen het
motorcompartiment ?
Ik heb goede ervaringen met de voorkant van het filterhuis weglaten en een K&N filter in plaats van het standaard papieren filter te
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monteren. Betere flow, snellere reactie op de gasklepopening.. Ik zie het als een verbetering.
De xj6 met de traditionele gasinstallatie met de gasmond voor op de voorkant van de LMM schijnt de rijwind van de koelventilator
als dramatisch te ervaren., dan bij die de voorkant er maar weer op.

6 De slagader van de stroomvoorziening voor belangrijke functies als de ECU en de ontsteking moet in prima conditie zijn.

Met de bouwjaren 79-86 van de serie3 is het alleszins waarschijnlijk dat er nodige vervuild of geoxideerd is aan de levensader van
de stroomvoorziening.
Te beginnen bij de Dynamo. Bij een stationair draaiende motor moet bij een goed werkende dynamo de spanning over de accupolen
14v zijn.
Het kan natuurlijk geen kwaad te beginnen bij de bron en direct preventief maar een nieuwe dynamo te nemen. Waarom wachten
tot hij stuk gaat.
De aansluiting op de dynamo kan sterk vervuild of geoxideerd zijn zeker als je een airco hebt dan is de dynamo op het niveau van
de carter en vangt veel water en vuil.
Het oog van de kabel reinigen en aan de kabel solderen en na aansluiting van het oog aan de dynamo de bout en oogverbinding
afdekken met isolatie materiaal.
Dit doe je verder bij alle ogen van deze slagader ogen opschuren en aan de kabel solderen.
Kabel en bout met di-electrisch siliconenvet insmeren alvorens de rubberkap aan te brengen
De kabel loopt van de dynamo naar het linker deel van het schutboord en daarna naar de rechterkant van het schutboord waar een
zelfde verbinding met bout zit, waar de ECU, het startrelais en startmotor hun zware stroom vandaan halen.
Alle verbindingen inclusief de accukabels opschuren en di-electrisch siliconenvet gebruiken

7 De uitlaatkant
Een belangrijke veroorzaker van onregelmatig lopen is de uitlaatkant;
- lekke pakkingen door losse bouten …is een voortdurend punt van aandacht.
- Lekke pakkingen doordat er olie van de kleppendeksel op de uitlaatspruitstukpakkingen loopt en er voor zorgt dat de
uitlaatspruitpakkingen doorbranden en gaan lekken
- Op het rechterspruitstuk zit een dikke bout die tevens dient om de afschermkap te bevestigen, mede reden waarom het daar altijd
lekt. Laat de afschermkap weg, doe staalwol en uitlaatpasta op de draad van de bout en draai deze in de opening.
- Scheuren in de uitspruitstukken bij Jaguar zijn geen uitzondering….. zeker als je een warme motor schoonspuit met koud water….
- In de onderkant van de uitlaatspruitstukken zitten afdichtringen die kunnen lekken
- Uiteraard dient het uitlaatsysteem voor de rest in goede conditie te zijn, zodat een gelijkmatige flow gegarandeerd is.
- Vervang nooit één eindpot maar altijd twee.

Na deze 7 punten mag je wel een redelijk strak lopende motor verwachten en nieuwe compressietest van de cilinders zou dat
moeten bevestigen.
succes
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jagger

Geregistreerd: 17
nov 13:53 2006
Berichten: 1793

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
nog wat plaatjes die bij de 7 punten horen en eigelijk bovenaan hadden moeten, echter het aantal bijlagen was beperkt.
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hansvh

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:

Mijn complimenten Dirk voor het uitgebreide en logische verhaal! Nu nog een versie voor de V12
Geregistreerd: 2 aug veel raakvlakken zijn).....
16:27 2007
Berichten: 171
Woonplaats: Acht

(alhoewel er natuurlijk wel

_________________
SIII Sovereign V12HE

8 m aart 8:55 2010

wilfredfoto

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
Goedemorgen,
Dank je wel voor deze uitgebreide en uiterst leerzame uitleg.
Wilfred

Geregistreerd: 7 de c
14:17 2009
Berichten: 81
Woonplaats: Breda
8 m aart 9:34 2010

jagger

Geregistreerd: 17
nov 13:53 2006
Berichten: 1793

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
Luchtlekkage achter de LMM;
de kousen dienen luchtdicht afgesloten te zijn langs de randen, lekken ze dan nog dan is één van de kousen lek.
Testen met de hand op de LMM kan ook, de motor moet lopen redelijk snel afslaan....verstikken, als de kousen goed zijn afgesloten
en niet lek.
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11 m aart 11:06 2010

jagger

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
Klepreiniging met de inlaat-methode

Geregistreerd: 17
nov 13:53 2006
Berichten: 1793

Vacuümslang voor de vervroeger van de inlaat gehaald en daarvoor een andere slang aangebracht.
In de slang bij stationair toerental warme motor steeds een hoeveelheid motorreiniger gespoten.

Motorreiniger?
Als het de motor aan de buitenkant reinigt van olieaanslag dan zal het aan de binnenkant niet anders zijn.
Een fleskleppenreiniger giet zo lastig in een klein gaatje.
Je merk direct dat de motor reageert; het toerental wordt hoger.... na de bus met tussen posen leeg gespoten te hebben merk je
een hoger toerental, rustiger loper en met een stukje rijden meer power.... kleppen sluiten dus beter af.
Na behandeling duim op de slang en kijk of de motor mooi stabiel loopt. (vacuüm = afgesloten)
Als na aansluiting van het vacuüm op de ontstekingsvervroeger de motor weer iets schudt, dan heb je een lekke vacuüm vervroeger
/ slang / of een gebrekkig gesmeerde vervroeger.
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13 m aart 10:50 2010

jagger

Geregistreerd: 17
nov 13:53 2006
Berichten: 1793

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
Aanvulling inlaat lekkage
echt zo lek als een mandje en met een simpele controle van een vacuumslangetje ben je echt niet klaar;
Open schroefgaten;
Startinjectorpakking + natte schroeven = lek
schroeven op inlaatkanaal van cilinder 3 en 4 nat = lek
de rechter schroef van de vonkversterker.
Schroeven zijn getaped en de kop/ringen ingesmeerd met vloeibare pakking.
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Schroeven zijn getaped en de kop/ringen ingesmeerd met vloeibare pakking.
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13 m aart 15:58 2010

jagger

Geregistreerd: 17
nov 13:53 2006
Berichten: 1793

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
Aanvulling brandstofdruk.......
Het vacuüm moge na de vorige operatie wel dicht zijn.
De brandstofdrukregulator wordt optimaal bediend met vacuüm.
De cilinderdruk is overal nagenoeg gelijk en de motor loopt koud mooi stabiel, maar als de motor heeft moeten werken op de weg
dan wil het schudden op stationair naar mate het warmer wordt terugkeren;
De oorzaak zou je dan kunnen zoeken in lekke benzine slangen van de benzinerail, die bij optimale benzinedruk (sportief rijgedrag)
kennelijk de druk meer meer kunnen hebben.
Zodra je een slangklemaandraait, die dan kennelijk lam is, zie de benzine eruit lopen.
Dit veroorzaakt dan schudden bij het stoplicht en zodra de motor wat kouder is en er wat rustiger gereden kan het schudden
verdwijnen .. zo kritisch kan het zijn.......
Als de inlaat wat nattig lijkt, lekt het overal.
De injector van cilinder 2 was behandeld met kruipolie en bleek zoals op de foto niet meer te lekken bij de aansluitingen
benzinerail/injector
Reden om aan te nemen dat de oorzaak gezocht moet worden boven in het verhaal nl dat het injectiefilter verstopt zat.... ergo waar
nu de rest van de inlaat nat blijkt te zijn, zijn de injectiefilters ook verstopt...
Allemaal dan maar een nachtje in de kruipolie; Ik heb de slang aan de injector gelaten, maar los van de benzinerail zodat de
kruipolie vanbovenaf kan worden ingespoten en naar het filter in de injector loopt.

Deze boschfilters zijn universeel te vervangen;
Een nederlandse bedrijf op het internet slaat niet aan wel amerikaanse bedrijven.
http://www.mrinjectorparts.com/bulk-pack-parts.html
die zullen we daar maar eens gaan bestellen.....
eerst maar kijken met de kruipolie wat dat te weeg brengt
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16 m aart 18:04 2010

jagger

Geregistreerd: 17
nov 13:53 2006
Berichten: 1793

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
ik hoop dat het niet zo erg is....als in het artikel
kruipolie heeft in ieder geval bij injector 2 die helemaal verstopt leek goed werk gedaan.
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16 m aart 20:36 2010

Han

Geregistreerd: 14
jun 10:11 2007
Berichten: 1006

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
Je hebt het er druk mee Dirk. W at ik zou doen met zo'n auto? een spruitstuk er tegenaanschroeven met twee HD8 carburateurs,
ziet er veel mooier uit, al die wirwar van slangen en draden is weg en het afstellen is een eitje. Als je het goed doorhebt ligt de
motor helemaal rustig en ontspannen te spinnen als een poesje.
Wat wel belangrijk is: de ontsteking moet perfect zijn en de kleppen moeten allemaal dezelfde speling hebben. Als dat voor elkaar is
en de compressie is in orde dan loopt de XK motor prachtig en schudden is uitgesloten.
_________________
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XJ6 series 1 1969

16 m aart 23:02 2010

jagger

Geregistreerd: 17
nov 13:53 2006
Berichten: 1793

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
Ja,ja.....maar de kunst was de EFI zo stil te krijgen als jij beschrijft.
De power is zeker verbeterd, hij is rustiger, draait stabieler en met power
ik hoor de banden
De filters heb ik in de injector bekeken met een loep en ze zijn brandschoon door de kruipolie één nacht in de injectoren te laten
staan.
Het gedrag verbetert duidelijk.
Gewoon injectiereiniger in de benzine is net te weinig effectief.
Ik heb de LMM opnieuw afgesteld van dicht naar 4 hele slagen uit.
Ik moet even stuk rijden één dezer dagen zodat alle lucht uit het systeem is en daarna moet ik kleppen gaan stellen want je hoort
ze echt tikken.
Ik heb het al eens gevraagd, maar het is er niet van gekomen.
Nu moet ik eraan....geloven
Een mooie volgende stap in de prestatieverbetering.
Waar haal ik klepplaatjes vandaan? en waar staat het ook al weer... Iemand nog tips.
Ik heb een micrometer en voelmaatjes....

La atst bijgewerkt door jagger o p 17 m aart 21:08 2010, in totaa l 1 ke er bewerk t

17 m aart 17:35 2010

Han

Geregistreerd: 14
jun 10:11 2007
Berichten: 1006

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
Er slijt een kuiltje in die stelplaatjes dus je moet meten met een micrometer. Ik heb een hele bak met die plaatjes maar gewoonlijk
wordt de speling minder en moet er dus een dunner plaatje komen. Ik slijp er een stukje van af als ik niet de juiste kan vinden,
maar ik denk dat je bij Kolvenbach wel zult slagen de goede plaatjes te vinden.
Ik heb ze op 0.30 en 0.35 gesteld en ik hoor ze niet tikken.
_________________
XJ6 series 1 1969

17 m aart 18:23 2010

Kees

Geregistreerd: 15
ja n 12:24 2006
Berichten: 346

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
Mooi zo'n uitgebreide beschrijving Dirk. Voor de reiniging van injectoren en andere gevoelige kleine onderdelen is een ultrasoonbad
de beste optie, schoner kun je ze zelf niet krijgen. Versleten is uiteraard versleten.
Aanschaffen van een goede is toch nog redelijk prijzig, op marktplaats vind je ook wel gebruikte, er wordt ook wel geadverteerd
door particulieren en bedrijven die dit voor je doen.
_________________
Beauty is in the eye of the beholder.

17 m aart 19:52 2010

jagger

Geregistreerd: 17
nov 13:53 2006
Berichten: 1793

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
Aanvulling ontsteking

Na de kleppenreiniging, zuigerveren reiniging, vacuümafdichting en injectorreiniging loopt de motor koud op 1500 toeren perfect
mooi strak eenmaal warm is er toch de neiging “over te slaan” Mis-fire?
Wat nog een lichte “hartritme”stoornis veroorzaakt.
De V12 ontstekingsversterker staat er om bekend slecht tegen de warmte te kunnen.
Dus waarom de versterker van 45dm6 (xj6) niet…….
Locatie; voor op het motorblok tegen de mengkamer. Wordt ook 90 graden…
De bedrading binnen in de mantel ziet er geoxideerd uit en dat is ook niet best.
Voordat we daar uit afleiden dat de ontsteking daarom vervangen moet worden, eerst maar kijken welke rol de warmte speelt door
de ontstekingsversterker naar het rechterscherm te verplaatsen en een andere duchellier bobine gebruiken die in het verleden
zonder merkbaar effect vervangen was.
Na een testrit met sportief rijgedrag.
De conclusie moge zijn, dat de warmte zeker een rol speelt.
De motor loopt minder rauw en reageert egaler.
Bedrijven als KW E vervangen sowieso bij 100.000 km de ontsteking
Bij 245.000 is dat niet te vroeg, want ik ga er vanuit dat de hele ontsteking nog origineel is.
Ik denk dat het de pertronix ignitor wordt dan wel de d2000 high performance module die de bruine versterker module vervangt en
kijken wat dat oplevert.
Mis-fire free is het verkoop argument en ik denk dat dat wel eens het probleem kan zijn…
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Maar dat weet je pas als het gemonteerd is……we gaan het bekijken.
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19 m aart 18:04 2010

jagger

Re: Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3:
Vervolg.........

Geregistreerd: 17
nov 13:53 2006
Berichten: 1793

De ontsteking trekt de aandacht omdat bij warme motor de motor toch weer iets gaat schudden..
de versterker is inmiddels verplaatst, wat enige verbetering opleverde.
Toch ben ik even gaan zoeken op "xj6 amplifier" en komt bij iets waar ik al erg dicht lijk te komen....... "draadkwaliteit"
als je aan de draad schud tijdens het opmeten dan zou het zomaar kunnen zijn dat de meter geen warden meer aangeeft.
http://en.allexperts.com/q/Jaguar-Repai ... ries-1.htm
Howard geeft aan dat veel "bedrading van distributeurs" lijdt aan verscholen draadbreuk.
Laat bij mij de meter na het schudden aan de draad de meetwaarde verliezen......
De oxidatie en kwetsbaarheid was mij al opgevallen.
Eens kijken of tot aan binnenin de distributeur nieuwe bedrading aanleggen de oplossing wordt...
Het kan ook de condensator zijn...
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