
De Bosch 0 231 129 022 
gietijzeren verdeler 
werd gebruikt op de 
356 C, SC en de 
Porsche 912 tot en 
met ’67. Een jaar later  
werd de 022 
opgevolgd door de 
aluminium 031 
verdeler. In ’68-’69 
werd de 031 vervangen 
door de 061.
In deze strip wordt 
aandacht besteed aan 
een 022-verdeler die 
betere tijden heeft 
gekend. Deze vroege 
verdelers kunnen erg 
betrouwbaar zijn, mits 
deze goed worden 
onderhouden. Vaak 
wordt smering 
vergeten waardoor 
een verdeler niet 
meer goed zijn 
vervroegingswerk kan 
uitvoeren. Na een 
beetje revisiewerk 
zijn ze vaak zo goed 
als nieuw :).

 912 Resto Strip™

 Zo te zien heeft deze al een tijdje geen      
vonken meer verdeeld…

Roest en vuil 
kan verwijderd 

worden van 
onderdelen met 
een combinatie 
van ontvetter 

en scotchbrite. 
schroefjes en 
klemmetjes 

gaan langs de 
staalborstel 
om deze weer 
mooi blank te 
maken. Het huis 
van de verdeler 

heb ik 
ingespannen op 
de draaibank om 
gemakkelijk vuil 

en roest eraf 
te kunnen 

schuren. Grof 
schuurpapier 
kan gebruikt 
worden om 
roest te 

verwijderen. 
Fijn 

schuurpapier 
geeft  

vervolgens een 
licht gepolijst 

oppervlak.

Bosch 022 Zündverteiler, keep it original!                     Joris Schweitzer

Het klemmetje voor de condensator en de schroefjes die aan de 
buitenkant van de verdeler zichtbaar zijn, horen blank verzinkt te 

zijn. het is alleen niet haalbaar (volume) om dit te laten doen voor 
een paar enkele schroefjes. Deze worden in dit geval blank 
gelaten. De gewichtjes en de rest van het binnenwerk waren 

origineel blank staal en zullen ook blank blijven. Deze worden 
beschermd door de olie die hier constant aanwezig is voor de 

smering van de as en het vervroegingsmechanisme. 

Demontage begint met het verwijderen van de contactpunten en het binnenwerk 
van de verdeler. Vervolgens kan de borgpen onder aan de verdeleras verwijderd 

worden zodat de as samen met het vervroegingsmechanisme eruit schuift.



Onder in het verdelerhuis zitten twee bussen waar de 
verdeleras in draait. Tussen deze bussen zit een holle 
ruimte waar een stuk opgerold vilt olie vasthoudt en 

deze langzaam afgeeft aan de verdeleras voor de 
smering. Dit vilt is na 50 jaar wel vies en begint een 
beetje te desintegreren. Nieuw vilt van 1,5 mm dikte 
wordt op maat geknipt, opgerold en onderin het huis 

geschoven. Vervolgens kan het viltje ingeolied worden 
met een paar druppels 20w50. dat zit de komende 50 

jaar weer gesmeerd ;).

De achtergrond van het typeplaatje hoort zwart te zijn. 
het plaatje zit met buisvormige klinknagels aan het huis 

bevestigd. Hierover straks meer…

Bij het terugopbouwen van het vervroegingsmechanisme is het belangrijk om alles goed in te oliën (motorolie 
20w50). De pertinax glijplaat zorgt ervoor dat de vervroegingsgewichten makkelijk naar buiten en naar binnen 

kunnen bewegen. De as met nokken die daadwerkelijk de rotor laat vervroegen wordt gemonteerd zodat de 
langstuitstekende pen in het gat in de plaat valt waar de vervroegingsgewichten op gemonteerd zitten. Deze pen  

bepaalt de maximale vervroeging. De veertjes haken vervolgens achter de lipjes aan de zijkant.

De verdeleras kan vervolgens terug in de behuizing geschoven 
worden. Deze wordt uitgeshimd door een combinatie van 

fiberringen en stalen shims te gebruiken. De as wordt geborgd 
door de borgpen die het aandrijftandwiel op zijn plek houdt.



De condensator wordt 
teruggeplaatst samen 

met het 
isolatiemateriaal en 
de contactpunten. De 

speling tussen de 
contactpunten wordt 
afgesteld op 0,4mm. 

Voordat de verdeler mooi in de lak 
staat, wil ik eerst de 

vervroegingscurve meten. Het kan 
namelijk zijn dat de verdeler 

meerdere malen in en uit elkaar 
moet om de curve af te stellen. De 

vervroegingscurve van een 
verdeler kan uitgelezen worden op 

een synchrograaf. deze drijft de 
verdeler aan met een regelbaar 
toerental. iedere keer als de 

contactpunten opengaan, flitst 
een neonlamp op een gradenboog 
en toont aan Met hoeveel graden 
de verdeler vervroegt. Door deze 

vervroeging bij meerdere 
toerentallen te noteren kan een 

vervroegingscurve getekend 
worden. In dit geval is de 

vervroegingscurve spot on en 
hoeft er niets afgesteld te 

worden. Met een vaste 
voorontsteking van +3 graden 

bereikt de verdeler een maximale 
vervroeging van 34 graden. De rest 
van de curve valt ook ruim binnen 

de Specs.

Het olieviltje onder de 
rotor zorgt ervoor dat de 

verdeleras en het 
vervroegingsmechanisme 

gesmeerd worden. Bij 
iedere onderhoudsbeurt aan 
de motor is het raadzaam om 

hier een paar druppels 
motorolie op te doen. 

Daarnaast is het belangrijk 
om de nokken op de as te 

smeren met verdelervet. Dit 
zorgt ervoor dat de 

fibernok op de 
contactpunten niet 

overmatig slijt.



Het typeplaatje wordt 
bevestigd met de 

originele buisvormige 
klinknagels (DIN 7340)

De finishing touch is de 
spiraalvormige groene 

draad waarmee de 
verdeler op de bobine 
wordt aangesloten.

Het verdelerhuis en het typeplaatje worden licht gespoten in het 
zijdeglans tot matzwart zodat de details van het draaiwerk in de verdeler 
niet verloren gaan. het verhoogde schrift op het plaatje heb ik afgestoken 
met een scherp vlak mes om zo geen lak van de achtergrond te verwijderen. 

Het plaatje blijft een beetje zijn patina behouden. 

Graag wil ik Jan Balder bedanken voor het kickstarten van mijn 
interesse voor verdelertechniek ;).                                         

Joris Schweitzer Resto Lab™ December 2019©


