
F 1300t1 500 DAF Trucks
WE R KPLAATSI N STRUCTI ES DIESELMOTOR DF 615. DT 615

Alle vermeldingen zijn zowel op de DF 615 motor als op de DT 615 motor van toepassing, tenzij het
tegendeel staat aangegeven.
De gegevens hebben betrekking op fabrieksnieuwe onderdelen.
Tussen haakjes geplaatste min. en max. waarden gelden bij slijtage.

ALGEMEEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Motorfabrikaat
Model

Aantal cilinders
Boring (nominaal)
Slag
Cilinderinhoud
Stationair toerental

Max. toerental onbelast

Max. toerental belast

Compressieverhoud ing
Verbrand ingsvolgorde
Gewicht droog

Toegepaste draadsoort

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Hu lpgereedschap, meten van compressie
Gereedschap, (de-)monteren van

cil indervoeringen, cpl.
d raadspil
sch ijf
bus
bus
steu nring
afstandspen, lang
afstandspen, kort

Drijver, inpersen van klepgeleiders
Drijver, uitpersen van klepgeleiders
Handf rees, reinigen van verstu iverru imte in
ci I inde rkop
Trekker, demonteren van krukaspoelie en nokkenas-
tandwiel
Bus, centrering van nokkenasdrukring
Drijver, monteren van lagerbus van smeeroliepomp-
aand rijfas
Stempel, monteren van waterpomp waterkeerring

DAF
D F 615, watergekoelde dieselmotor

met directe inspuiting
DT 615, als DF 615, doch met turbocomBressor

6
1O4,175 mm
120,65 mm
6,17 liter
DF 615 : 400 - 450 omw/min
DT 615 : 450 - 500 omw/min
DF 615 : 2830 omw/min
DT 615 : 2620 omw/min
DF 615 : 2600 omw/min
DT 615 : 24OO omw/min
16 : 1

1-5-3 -6-2-4
DF 615 :+ 530 kg
DT 61 5 :* 570 kg
volgens SAE-normen

DAF bestelno.
2-99-535264

2-99-535625
2-99-535626
2-99-535629
2-99-535632
2-99-535633
2-99-535755
2-99-535756
2-99-535757
2-99-535073
2-99-535074

2-99-535058

2-99-535144
2-99-535047

2-99-535076
2-99-535655



MOTOR UITBOUWEN

Kantel de cabine.
Tap het koelwater af en neem alle water- en

ontluchtingsleid ingen los.
Neem alle electrische verbindingen aan de motor
los.
Neem de electrische kabelboom van chassis naar
verdeeldoos op het vliegwielhuis los.
Neem alle verbindingen voor de bediening van

brandstofpomp en regulateur los.
Neem de verbinding met de motorrem bedienings-
cilinder los.
Neem de brandstof toevoer- en retourleidingen
aan de motor los.
Verwijder de voorste uitlaatpiip.
Maak de verbinding met het luchtfilter los.
Maak de motorolie vulslang los.
Verwijder de klembanden en de rubber manchet
van de windtunnel.
Maak de schakelstang van de versnellingsbak
los.
Neem de tachograaf aansluiting bii de versnel-
I ingsbak los.
Maak de persluchtleiding bij de drukregelaar
los.
Haal de stuurpomp los van de motor. Gddn lei-
dingen losmaken !

Neem de koppeling bedieningscilinder los van het
koppelingshuis. Geen leidingen losnemen !

Neem de eventueel aanwezige PTO-bediening
en -aandriifas los.
Neem de aandrijfas los bii de versnellingsbak.
Neem de toerentellerkabel los bii de motor.
Verwijder de oliepeilstok en -houder.
Maak de bevestiging van de motor op zijn op-
hangrubbers los.
Verwijder de verstelbare steun tussen radiator en
chassis dwarsbalk.
Verwijder de onderste leiringsteun.
Maak de radiator los van ziin steunen en neem
de radiator omhoog uit het voertuig.
Maak het cabine brugstuk los door de beves-
tigingsbouten aan chassis en spatschermen te
verwijderen.
Takel de motor met versnellingsbak uit het voer-
tu ig.

COMPRESSIE METING

Compressie einddruk : 27,9 t 1 bar (kg/cm2 )
(395+ 15lbs/sq.in).

Meetcondities:

gebruikmaking van Motometer type 289D;
koe lwater op bedrijfstemperatuu r;
motor toerental: 250 omw/min.'KN
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WE R KP I-AATS I N STR U CTI ES

UITLAATROOKMETING

Algemeen
De hier aangegeven handelingen voor het verrichten
van uitlaatrookmetingen ztin gebaseerd op het gebruik
van de Hartridge M k3 meetapparatuur. Voor u iteen-
zettingen betreffende constructie, werkinE en onder-
houd van deze apparatuur kan derhalve worden ver-
wezen naar de uitvoerige documentatie, welke met
elk toestel wordt medegeleverd.
Als voed ingsbron voor de rookmeter moet gebru ik
worden gemaakt van twee goed geladen 12-V bat-
terijen met elk tenminste 90 Ah capaciteit. Desnoods
mag worden volstaan met één 12-V batterij van 180
Ah. In geen geval mag voor dit doel gebruik worden
gemaakt van de batterij(en) van het voertuig.
Het verd ient de voorkeu r de rookmetingen te ver-
richten bii een omgevingstemperatuur tussen 10" C
en 40" C.

Testvoorbereidingen
1. Plaats de rookmeter horizontaal , zet schakelaar

(2Ol op OFF en bedieningsknop (15) op ZERO
CHECK. De wijzernaald moet dan 100 H.S.U.
aangeven. Zo niet, bijstellen door m iddel van
correctieschroef (23l. .

2. Verbind de batterijkabels met de aansluitklemmen
van lichtbron (21 en aanjager (1 ). Let op de
juiste polariteit: de + kabels moeten op de rode
aansluitklemmen worden aangesloten. Bii gebruik
van één voed ingsbatterij moeten de vier aan-
sluitklemmen worden doorverbonden zoals is
aangegeven op fig. 1.

3. Controleer de batterijspanning voor de licht-
bron door de rookmeter in te schakelen, i.c.
schakelaar (20) op ON en schakelaar (18) op
V-TEST te plaatsen. De wijzernaald met zich
dan in het zwarte Eedeelte op de schaal bevinden.

DIESELMOTOR DF 615. DT 615

Controleer de foto-electrische cel door middel
van het bijgeleverde filterglas. Verwijder het
rechter zijdeksel van het apparaat en bevestig
het glaasje tegen het eind van de rookbu is aan
de kant van de foto-electrische cel. Breng weer
het deksel aan en zet de bedieningsknop (1 5)
op SMO KE-C H EC K van de foto-electrische cel .

De .door de wijzernaald aangegeven waarde mag
dan maximaal plus of m in 1 H.S.U. (Hartridge
rookeenheid) afwijken van de waarde welke op
het filterglas staat vermeld.
Laat door middel van de aanjager gedurende
enkele minuten schone lucht de meter passeren.
Hierdoor zullen roetdeeltjes uit het toestel worden
verdreven en zal de temperatuur van de foto-
electrische cel worden verlaagd.
Verwijder het water u it de waterafscheider.

Testvoorwaarden
1. Maak niet het glas van de micro-ampèremeter

(221 schoon vlak voordat met de metingen wordt
begonnen. Tengevolge van statische electriciteit
kunnen foutieve meteraanwijzingen ontstaan.

2. Als de motor langer dan 5 minuten stationair
heeft gedraaid vóór dat met de meting kan worden
begonnen, moet ter vermijding van roetafzetting
eerst driemaal flink gas worden gegeven.

3. Laat geen u itlaatgassen de rookmeter passeren
zonder dat het toestel en de aan jage r ziin inge-
schakeld, teneinde roetafzetting op lichtbron en
foto-electrische cel te voorkomen.

4. Houd tussen twee metingen in altiid de gasklep
(31) gesloten, i.c. hendel verticaal, en de bedien-
ingsknop (1 5) in de ZE RO CH ECK stand.

5. Neem na het beéindigen der rookmetingen de
buis u it de uitlaatpijp van de motor, maar laat
de aanjager nog even aanstaan, zodat alle u it-
laatgassen u it de rookmeter worden verd reven.

Aansluiten van de rookmeter
1. Sluit de drie plastic slangen aan op de rookmeter:

op de afvoer van het overtof lige u itlaatgas
(32l-;
op de directe afvoer van het uitlaatgas (217;
op de afvoer van het test-u itlaatgas (261 .

Let erop, dat deze slangen niet in de nabijheid
van de schone-luchtinlaat (16) uitmonden en dat
er geen knikken in voorkomen. De afvoer van de
overtollige u itlaatgassen (321 kan in vier ver-
sch il lende posities worden geplaatst.

2. Bevestig de bijgeleverde inlaatbuis door m iddel
van een slangklem op de zwarte flexibele slang.

3. Bevestig de kiem op de intaatbuis, zonodig met
gebru ikmaking van een der biigeleverde verloop-
ringen.

4. Steek de buis in de uitlaatpiip van het voertuig
en bevestig de klem aan de rand van de u itlaat-
pijp. De buis moet zich concentrisch in de uit-
Iaatpijp bevinden, hetgeen kan worden ingesteld
door middel van de stelknop op de klem.

4.

5.

6.



13.
14.
15.

1.
2.

Aan jager
L ichtbron ,
kwarts-h a logeen lam p
Bevestig ingssch roe-
ven van het deksel
Thermometer, tem-
peratu u r in rook bu is
Linker deksel
Manometer, druk van
u itlaatgassen
Vu lopening
Sch aa I

Overd ru kklep
Waterafsche ider
Gasklep
Thermometer, tempe-
ratuur binnenkomende
u itlaatgassen

Rechter deksel
I nstru mente n paneel
Bed ieningsknop,
ZERO CHECK/
SMOKE CHECK
Inlaat voor buiten-
lucht bii ZERO CHECK
VerstelknoP, toeren-
tal van aanjager.
Schakelaar
V.TEST/SMOKE TEST
Verklikkerlamp
ON/O F F schakelaar,
in- en u itschakelen
rookmeter

21 . Correctieknop , wiizer- 28.
naald op 0 zetten bij
ZERO CHECK

22. Micro-ampèremeter, 29.
schaalverdeling in H.S.U.

23. Correctieschroef wijzer-
naald op 0 stellen 30.

24. Water aftapplug
25. Bevestigingssch roeven

rookmeterhu is 31 .

26. Uitlaat voor buiten-
lucht, resp. geteste
u itf aatgassen . 32.

27 . Uitlaat voor uitlaatgas-
sen bij gesloten gas-

klep (31 )

Gasklep open, uitlaat-
gassen passeren de
rookmeter
In laat, aanslu iting op
uitlaatpiip van voer-
tu ig
Thermometer, tempe-
ratuur van u itlaatgas-
sen
Gasklep gesloten, alle
u itlaatgassen naar u it-
faat (27l.
U itlaat voor overtoll ige
u itlaatgassen

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
1î.
12.
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17.

18.

19.
20.
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5. Sluit het andere eind van de flexibele slang aan
op de hiervoor bestemde aansluitmogelijkheid
l29l op de rookmeter. Vermijd knikken en scherpe
bochten.
N.B.: Plaats de rookmeter op een hoger gelegen
punt dan de uitlaatpijp van het voertuig, zodat
de slang enigszins omhoog loopt en aldus geen
condenswater in de rookmeter kan terechtkomen.

6. Schuif de schaal (8) van de manometer (6) on-
geveer in de middenstand. Vul de manometer
voorzichtig met water zonder dat zich lucht-
bellen vormen tot het n iveau gelijk staat met de
0 op de schaal. Voeg een kleine hoeveelheid
van de bijgeleverde fluorescerende vloeistof
aan het water toe, zodat het vloeistofniveau
gemakkeliiker waarneembaar wordt. Stel de schaal
bij, zodat O-punt en vloeistofniveau precies samen-
vallen.
N.B.: Als de manometer eenmaal met water
is gevu ld , behoeft verder alleen te worden bii-
gevuld tot aan het correcte peil.

Meetprocedure
1 . Zet de bedieningsknop (1 5) op ZE RO CH ECK.
2. Zet de schakelaar (18) op S-TEST.
3. Controleer of de gasklep (31 ) gesloten is, i.c.

hendel verticaal.
4. Schakef de rookmeter in door m iddel van de

schakelaar (20).
5. Contròleer of de motor op bedrijfstemperatuur

is.
6. Controleer of stationair toerental en max. on-

belast toerental voldoen aan de motorspecifi-
caties.

7. Laat de motor met ca. 1500 omw./min. draaien
en wacht minstens 5 minuten om de rookmeter
op temperatu u r te laten kom en, therm ometer
(30).
Zet de wijzernaald op 0 door
correctieknop .211 .

Controleer of de thermometer
210" C aangeeft.

middel van de

(30) 140"tot

10. Geef twee- of driemaal even flink gas, zodat
eventueel aanwezige roetdeeltjes in het uitlaat-
systeem van de motor worden weggeblazen.
Zet de bedieningsknop op SMOKE TEST.
Open de gasklep (hendel horizontaal) en trap
het gaspedaal volledig in totdat het maximum
belast toerental is bereikt.
Controleer of temperatuur en druk zich binnen
de voorgesch reven grenzen bevinden, i.c. 70"

140"C op thermometer (12l. en 40 65 mm
waterkolom op manometer (6).
Sluit de gasklep (31 ).

13. Open de gasklep, trap het gaspedaal volledig
in totdat het maximum belast toerental is be-
reikt. Vervo lgens :

14. Gasklep sluiten en gelijktijdig het gaspedaal
loslaten totdat de motor met stationair toeren-
tal d raait.

15. De handelingen 13 en 14 driemaal herhalen en
iedere keer de hoogste waarde op de m icro-am-
pbremeter aflezen. Dit is de rookwaarde in zgn.
Hartridge Smoke units ofwel Hartridge Eenheden
(H.S.U.).

Meetresu ltaat beoordel i ng
De gemeten eenheden kunnen in vier groepen worden
onde rgeb rach t :

0-40 uitlaatgassen onzichtbaar tot net zichtbaar;
40-50 d uidel ijk zichtbaar;
50-70 h inderlijke rookvorm ing ;
70- + beslist ontoelaatbare rookvorming.
De grenzen van de bovenvermeldq groepen kunnen
uiteraard niet nauwkeurig worden aangegeven, zodat
een tolerantie van plus of min 5 o/o kan worden aan-
gehouden.
Bii de beoordeling der meetresultaten bij turbomo-
toren mogen de hieronder vermelde waarden worden
verhoogd met circa 15 o/o. Dit in verband met de tiid
welke de tu rbocompressor iedere keer nodig heeft
om op toeren te komen bij het accelereren.

0-40 Hartridge Eenheden :

fndien minder dan 40 Hartridge Eenheden worden
gemeten, behoeven geen maatregelen aan de motor
te worden getroffen.

40-50 Hartridge Eenheden:
De volgende controle en rectif icatiewerkzaamheden
dienen te worden uitgevoerd:

Koppeling van de brandstofinspuitpomp con-
troleren. Slijtage kan ertoe leiden dat het in-
spuitmoment niet meer juist is.
Inspuitmoment op de gebruikelijke wijze con-
troleren.
Luchtf ilter controleren; zonodig reinigen en
met de juiste hoeveelheid olie vullen.
Luchtinlaatslang(en ) controleren of de lucht-
stroom nergens wordt belemmerd.

50-70 Hartridge Eenheden :

Wanneer het meetresultaat in deze groep ligt, moeten
bovendien de volEende maatregelen worden uitgevoerd:

Verstu ivers volledig (taten ) controleren.
Kamers voor de verstu ivers in de cilinderkop
rein igen ; DAF-gereedschap 2-99-535058.
Letten op een eventueel in de kamer achter-
gebleven onderlegring.
Verstuivers monteren met een nieuwe onder-
legr ing.
Kleppen stellen.
Verstu iverleid ingen controleren ; of de iu iste
leidingen ziin toegepast en of zai in goede con-
ditie verkeren, i.c. geen knikken in de leidingen
en/of vernauwing bij hun wartelmoeren.
Compressie meten. H iervoor altiid het DAF
verloopstuk 2-99-535264 gebruiken. Raadpleeg
de werkplaatsinstructies voor de condities, waar-
onder het meten van de compressie moet worden
u ítgevoerd.
Tu rbocompressor controleren :

licht en soepel draaien van de compressor-
asi
vervuiling en/of beschadiging van in- en
uitlaat van zowel compressor- als turbine-
gedee lte ;
vu ld ru k;
tegend ru k in u itlaatsysteem .

70 --+ Hartridge Eenheden:
Een meetresu ltaat, dat in deze groep valt, maakt
het noodzakelijk om bovendien de brandstofinspuit-
pomp met regulateur van de motor af te nemen en
op een testbank volledig te (laten) controleren en in
orde te brengen. Zonodig moet tenslotte de d istri-
butie, i.c. de openings- en sluittijden van de kleppen
worden gecontroleerd.

5

8.

9.

11.
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