dĞŬŶŝŬƟƉƐ
dĂƌƚĂĐŬƐĂŵƚĞŵŽƚďĊĚĞƐƚƂƌƌĞŽĐŚŵŝŶĚƌĞƟƉƐĞůůĞƌĂƟŬůĂƌĨƂƌĂƩŚĊůůĂĚĞŶŶĂƐƉĂůƚůĞǀĂŶĚĞŝǀĂƌũĞŶƵŵŵĞƌ͊

Soppatorsk igen, del 2.

0HG Q\ PlWDUH L WDQNHQ 6HQGHU 8QLW$+
6SDUHV QXPPHU )8/1  RFK PHG PlWDUHQ NRUUHNW LKRSVNUXYDG HQOLJW I|UUD GHOHQ L GHQQD I|OMHWRQJ WURGGH MDJ DWW MDJ YDU
KHPPD
Så var det inte. Soppatorsk igen, men nu med
HQOLWHUVGXQNPHGIlUVN93RZHULVNX൵HQ
så var det ju inget större problem men så jäkla
irriterande. Mätaren visade på nästan fullt och
med allt skvättande med dunkar så hade jag
ingen koll på hur mycket det borde varit i tanken. Men då tar vi kalibreringssteget så ska det
väl bli ordning på det här också! För att få ett
känt läge åkte jag och tankade fullt, ända upp
i röret.
Mätaren i tanken.
Mätningen i tanken sker med hjälp av ett trådlindat motstånd och en avtagare som sitter ihop
PHG HWW À|WH VRP I|OMHU YlWVNHQLYnQ L WDQNHQ
Principen är att avtagaren jordar motståndet
succesivt motsvarande bränslenivån.
Enligt all information tillgänglig ska resistanVHQYLGIXOOWDQNYDUDUXQWRFKYLGWRPWDQN
nästan noll. Jag lossade den grön/svarta ledaren på mätaren under instrumentbrädan som går
WLOO SROVNUXYHQ PlUNW 7 VRP L WDQN 5HVLVWDQV
YlUGHWYDU*DQVNDOnQJWLIUnQGHI|UYlQWDGHVnLQWHNRQVWLJWDWWKDQYLVDGHDWWMDJ
hade gott om soppa. Inte kan jag väl ha fått till
en så dålig kontakt genom den enda men långa
kabeln från instrumentbrädan bak till tanken?
7|PGH EDJDJHUXPPHW RFK XW PHG PDWWDQ
över tanken. Det stank av bensin och den var
fuktig. Den nya packningen i gummi som jag
fått tillsammans med mätaren höll inte tätt.
Mätvärdet direkt på mätaren var fortfarande
3XPSDGHXWHQIHP±VH[OLWHUEHQVLQI|U
DWW NXQQD SORFND XW PlWDUHQ RFK ¿[D WLOO GHQ
och byta till en korkpackning. Kollade mätaren
SnElQNHQGHQVORJPHOODQRFK.ODUW
jag hade ingen vettig jordning av tanken, attans
RFNVn 7DQNHQ OLJJHU Sn JXPPLOLVWHU JXPPLslang i påfyllnadsröret och gummislang sista
biten fram till bränslepumpen. Där var mina
IHODQGH-DMDMDJYDUMXlQGnWYXQJHQDWW
byta packning för att få tätt.
I mitt letande av vad ”rätt” resistansvärde
VNXOOHYDUDVnKLWWDGHMDJÀHUDEHVNULYQLQJDUDY
HQ¿[VRPVlNUDGHPlWQLQJHQ0nQJDNODJDUSn
opålitliga och hoppade värden.
Med tanke på att allt hänger på rätt jordförbindning från avtagaren till chassijord och vi
pratar låga resistansvärden så är det uppenbart
att konstruktionen har en klar svaghet då jordQLQJJnUJHQRPGHQHQNODODJULQJHQDYÀ|WHV
armen. Icke ytbehandlade stål emot gjuten aluminium. Det fungerar ju bra när allt är friskt
och nytt men efter ett antal månader lär resistansen i leden öka succesivt med felvisning av
EUlQVOHQLYnQVRPUHVXOWDW7\YlUUlUGHWMXVnDWW
felvisningen går åt det ”fulla” hållet då mätaren
blir äldre. Så man blir mer och mer lurad att
man har bensin kvar. Kom ihåg att den ligger
och badar i soppan när det är fulltankat och se26
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dan hänger den i luften och geckar igen sig när
tanken börjar bli tom,
Lösningen är en fast jordning parallellt med
OHGHQ VRP LQWH R[LGHUDU LJHQ 9DULDQWHU ¿QQV
men jag tog och lödde på en klen ledare med
HQVSLUDOSnWLOOÀ|WHVDUPHQRFKDQVO|WGHQWLOO
mätarhuset i ett gängat och borrat hål med en
ringkabelsko. Den här tunna ledaren ska inte
SnYHUNDÀ|WHVDUPHQVU|UHOVHQHJDWLYW
6RPSULFNHQ|YHULHW¿FNPlWDUKXVHWHQGLrekt jordning till chassiet.
Så där ja, då var den delen avklarad och jag
hade ett rimligt resistansvärde framme i kabeln
WLOOLQVWUXPHQWHWGU\JD-DJKDGHMXW|PW
ut en del.
.DOLEUHULQJDYLQVWUXPHQWHW
Med referens till den utmärkta sidan mgaguru.
com och avsnittet FG-102 har Barney Gaylord
på ett mycket pedagogiskt sätt beskrivet både
funktion och kalibrering av instrumentet efter
att man har plockat ut det ur instrumentbrädan.
Detta är egentligen för MGA men då de använder samma instrument och sändare är det hela
relevant även för våra Healeys.
Jag byggde ihop en liten mätjigg enligt hans
EHVNULYQLQJPHQMDJWRJI\UDPRWVWnQGGn
min mätare låg lite högre än de ursprungliga

Själva kalibreringen gör man med hjälp av de
båda muttrarna på instrumentets baksida som
när man lossat dem något (inte för mycket),
kan skjuta på spolarna inne i instrumentet som
påverkar nålen magnetiskt. Lite pill fram och
tillbaka då båda påverkar varandra men det gick
smidigt att få till bra utslag för de fem fasta lägena. Det jag prioriterade var halv och kvarts
WDQN ± JLVVD YDUI|U ± PHQ GH DQGUD VWlPPHU
rimligt de också.
Lite förenklat så är Barneys procedur enligt
följande:
D  0HG RPNRSSODUHQ L OlJH ´)´ À\WWD PXWtern/spolen närmast ”F” så att den visar på full
tank.
E 9ULGRPNRSSODUHQWLOO´(´RFKMXVWHUDPHG
”E” muttern/spolen så att mätaren visar tom
tank.
F .ROODOlJH´)´LJHQRFK¿QMXVWHUDPHGEnGD
så att alla fem lägena stämmer.
d) Dra åt muttrarna och kolla samtliga lägen
igen.
Återigen: var försiktig med att lossa muttrarna
för mycket då det kan knäcka den tunna motståndstråden inne i instrumentet Så lossa dem
EDUDVnP\FNHWDWWGHWJnUDWWÀ\WWDGHPLVOLWVHQ
i kåpan.
Kalibrerat och klart så nu ska jag ut och köra
och kolla att det fungerar i praktiken också.
Hoppas snön och halkan dröjer här i Småland
i år. 6NUHYVLRNWREHU
.|UVnGHWU\NHU
hůĨPůĠŶηϳϯϮ
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