Afstellen van dubbele SU- Stromberg-carburateurs. ( uit Automobiel )
De populaire Britse Klassiekers zijn vaak uitgerust met twee CV ( constant vacuüm) carburateurs
van Su of Stromberg. Voor de hobbyist blijkt de afstelling van dit tweetal vaak problemen op te
leveren. Healey-expert Mark Schimdt van LB Racing in Geldrop vertelt er het fijne van.

Door de- op papier eenvoudige constructie van Su-enStromberg-carburateurs lijkt het afstellen een fluitje van een
cent. In de praktijk valt het resultaat dikwijls tegen. Mark Schmidt heeft er een simpele verklaring voor: ten onrechte
wordt er meestal van uit gegaan dat de afstelling van contactpunten, ontstekingtijdstip en klepspeling in orde is. Ook
worden soms te koude bougies gemonteerd. Volgens het werkplaatshandboek moeten, wanneer hard wordt gereden,
inderdaad koudere bougies worden gebruikt. De samenstellers van die boeken hebben dan echter wel iets andere
voorstellingen van snelheid dan de gemiddelde”sportief rijdende” eigenaar. Ondanks Schmidt voorkeur voor
originaliteit zweert hij bij Japanse bougies. Bij de Big Healey wordt door de fabriek, afhankelijk van de rijstijl, een hele
reeks mogelijkheden opgesomd, uiteenlopend van Champion N 5Y tot N 12Y. NGK’s van het type BPES, voldoen
volgens Schimdt veel beter. Ze geven een optimale verbranding en
voldoen aan de eisen van zowel de sportieve als de toeristisch ingestelde
rijder.
Meten
De motor moet, om de carburatie goed te kunnen afstellen, zijn
bedrijfstemperatuur hebben bereikt. De karwei begint met het verwijderen
van de luchtfilters. Daarna worden de stelschroeven van het stationaire
toerental volledig teruggedraaid, zodat je kunt controleren of beide
gaskleppen gelijktijdig opentrekken. Vervolgens moeten de zuigkamers en
de zuigers van de beide carburateurs worden verwijderd. Het is raadzaam
om ze te merken, zodat ze weer op de oorspronkelijke plaats terecht
komen. De sproeiernaalden moeten natuurlijk exact even ver uitsteken; dat
kan gemakkelijk worden gecontroleerd door de naalden naast elkaar te
houden.
Met de pen van een schuifmaat kan de afstelling van de sproeierzitting
worden gecontroleerd. De zitting dient, als basisafstelling, 1.5 mm onder de carburateurbodem te liggen. De hoogte
kan, afhankelijk van het type carburateur, worden ingesteld met een grote moer aan de onderkant of een stelschroef
aan de zijkant. Zuiger en zuigerkamer kunnen daarna weer worden gemonteerd. Bij Stromberg-carburateur dient te
worden gelet op de juiste positie van de membraam (uitsparing). De zuiger moet, na de montage van de zuigerkamer,
zonder wrijving in de sproeieropening zakken. Indien dit niet het geval is is, moet de sproeierzitting worden
gecentreerd.
Hulp
Bij het volgende gedeelte van de “operatie” is het handig om hulp te hebben van iemand die het gaspedaal kan
bedienen. Het gas moet daarbij worden ingetrapt tot de toerenteller 1500tpm aangeeft. Beide carburateurs moeten nu
even veel lucht aanzuigen. De hoeveelheid kan worden afgesteld met de stelschroef van de verbindingsstang van de
gaskleppen. De luchttoevoer dient bij voorkeur te worden gemeten met de flowmeter ( bijvoorbeeld Midlock Airmeter),
die op de inlaatopening wordt geplaatst. De ouderwetse methode waarbij wordt geluisterd met een stukje slang, is
minder nauwkeurig.

Zodra beide carburateurs evenveel lucht
aanzuigen, moetende sproeierzittingen
worden verdraaid tot de motor goed
loopt, vlot oppakt gasgeven en, indien de
apparatuur aanwezig isis, een goede COwaarde geeft. Het beste resultaat kan
worden bereikt met een op een Lambdasonde aangesloten “mixture-indicator” (
zie “tips”). Met name de eigenaren van
een MG B of Mini dienen te voorkomen
dat het brandstofmengsel te arm wordt.
Bij deze auto’s is het risico van verbrande
kleppen groter dan bij, om maar eens een
voorbeeld te noemen, een Austin Healey
3000. Zodra de afstelling in orde is, wordt
het stationaire toerental met de
betreffende stelschroeven op ongeveer
800 tpm gebracht.
Tips
Bij opgevoerde motoren is het vaak lastig
de juiste sproeierbezetting te vinden. Een
ruwe indicatie geeft het al dan niet
geschatte, vermogen. We nemen een
mini met 95pk en twee 1 1/2 SU’s als
voorbeeld. Met deze carburateurs komt
een standaard-MG B ook aan 95 pk .
Waarschijnlijk
kan
dan
ook
de
sproeierbezetting van de B worden
aangehouden. Een Mini met 80 pk en
een 1 ¾ Su kan worden vergeleken met
een Rover SD 1, die weliswaar twee van
de die gasfabrieken heeft, maar per
exemplaar ook 80 pk levert.
Wanneer de carburatorstelling niet
constant blijft, is slijtage van de
bewegende delen dikwijls de oorzaak.
Vaak is het voldoende om kleine
braampjes te verwijderen, die het sluiten
van de smoorklep bemoeilijken. Valse
lucht die via een versleten lagering van
de smoorklep binnenkomt is, vooral bij
grotere motoren, maar zelden de oorzaak
van slecht lopen. Zo heeft een Healey
3000 absoluut geen hinder van wat extra
lucht; op de enorme hoeveelheid die
binnenstroomt, maakt dat niets uit.
Metingen met een Lambdasonde zijn een
perfecte hulp bij het regelen van het
brandstofmengsel. De sonde kan voor
pakweg 30€ bij een autosloperij worden
aangeschaft. Het display kost 130€.
Sonde en display kunnen zowel
permanent als demontabel (plug voor
sonde in uitlaat) worden gebruikt, dit
laatste is vooral handig voor diegenen die
over meerdere auto’s beschikken.
Controleer ook of er in het reservoirtje
van de schokdemper in de zuigkamer
nog voldoende olie zit. Gebruik daarvoor bij een standaardmotor motorolie SAE 20, ATF, of speciale carburatorolie.
Bij een opgevoerde motor, die door de montage van een lichter vliegwiel gemakkelijker op toeren komt, moet dunnere
olie worden gebruikt? Het olieniveau is afhankelijk van het type carburator. Bij typen met een afsluitdop met een
ontluchtingsgaatje komt het niveau meestal tot 12mm boven de buis van het zuigertje. Als de dop geen gaatje heeft
moet tot ongeveer 12mm onder het buisje worden bijgevuld. Nadat de luchtfilters zijn aangebracht, wordt tijdens een
flinke proefrit duidelijk of een optimaal resultaat is bereikt.

