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BRANDSTOFSYSTEEM
ALGETENE BESCHRIJVING
De DKS, DKT en DKTD motoren ziin uitgerust
met een Bosch inspuitpomp met mechanische re'
gulateur en rookbegrenzcr. Er ziin twe€ typen mÈ
chanische regulatcurc leverbaer:
eon RcFregutateur (,,two-gpeed")
- een
RSV-rcgulateur (,,all-speed")
-Dc rookbegrcnzer
zorgt or yoor, dat bi| lage motoiloersntrffen de maximum brandstofopbrcngst

wordt vurmlndcÉ In alhankellfkheid ven de wldruk in hct inlaaBpruitstult.
Twsc afzondcrlflkc watcrafgcheiders staan parallel in de armuiglclding van de brandstoftank naar
dc opvocrpomp. ]ff fijnfilter ls bii de F 28m niet
mctr ondrr dc brenGtofpohP, maar rcchts tegen
dc echtantc cillndcrtop gcmontaerd.
Oc koudgtlrdnrichtlng wordt in werking gestcld
door dc bctllcnlngohrÈoom van de rookbcArenzor
ongryccr 10 mm nrlr bultcn tc trekken. B[ de
bcdicnlng vltf dc koudgtút moet ..ilt het gar'
p.dd vollcdlg wordcn Inggtrryù

De DKA motor is eysne€ns uitgerud mgt ccrf
Bosch inspuitpomp mct mechanischa regulatcur
maar zondcr rookbegrenzer. Er zljn twcc typcn
mechanische regulateurc fryerbarr:
een RGregulatcur (,,two-8pecd'J
- e€n
RSV-regulateur (,,all-specd"l

-De koudstart

ven dc RGregutateur wordt cycne€ns met een bowdenkabcf bedicnd door dc pd
in de rookstop opzlf ts ttpkkcn. Dc koudgtryt vrtf
de RSV regulateur op de Dl(A motor wcrtt volfrdig automatlgch.
Zodra de motor aanslaal keert de koudgbrt-fr
richting automatisch In zijn oorrpronkclflkc podÙr
terug.
Tevenr zifn dc motorcn ln gtandaeÉultrcorlng ultgerust met glocisplralcn (zie groeP 5) d dc turboF
motoren tegen mecrprlF mst ecn vlerrtrdnrfcltting.

Voor hct ontluchten ven hd brandgtoffirm lr
e€n mst de hand tc bctficncn opYocrpomp lJt.
wezlg.

Een pneumatisch be<licnde motonrm wordt

daard geleverd.

1. Vuldop

2. Brandstoftenk
3. Tankzcef
4. Waterafscheidcrr
5. Opvoerpomp
6. Fijniiftcr
NL 0$73

7. Inspuitpomp
8. Drukregelklep
9. Verstuiver!
10. Lekoliefciding-vcrctuivers
11. Banjobout (met gecalibreerd gaatie)

'12. Aansfuiting vfamstartinrichting

!trn-

Controlrprccedun

bU

@lr

lndien de motor niet ziin volfe vermogen levert,
moat het votgenda worden gocontroleerd:

1. Controlersn ol het fuiste typo onderdeÈn

4.

Klepspeling controleren.

5.

Compressie meten.

Ook indien de gemeten drukken bevredigend
zijn, moet het inlaatspruitstuk worden afgeno-

is

men, teneinde kleppen en Inlaatpoorten te Gofì-

toogopast:
- inspuitpomp
regulateur

-

troferen op vervuiling.
Bij vervuiling moet het klepmechanisme In goe-

de conditle worden gebracht

verltuiven
inspuitlefdfngan (blnncn

2- fnspuitmoment

controferen: zie

het lnspuitmomenf' groep

3.

Afl
,,f

-

vugtuhrrr)
lekkage

Brandstofsysteem controleren op lekkages; zíe
,,Opsporen van lekkages in het brandstofsysteem", groep 4î0(1.

7.

Gas' en motorrembedienlng.
Controleer de afstellingen yan de gas' en mo-

nstollen van

4{1.

Versfuivers controlcrcn:
type houder, mondgtnk en vo€r
- fulrte
Inspuitdruk
- rcnltuiving (vcrgelfiklng mst ecrî niernc

-

8.

tonembedlenfng.
8.

Luchtfllter rcinigen en wpntueel het element
vernieuwen.

Brandstofsysteem
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f|en YUt hcl lnryufùnomrnl

Het inspuitmomènt kan worden ingesteld met b+
hulp van eon capilfafr buisje. Het voordeet van
deze methode is, dat de persklep In de pomp kan
blijven zittcrf. Hicrdoor worden tewns storingen
voorkom€n zoals biirroorbceld beschadigingen van
de persklep en klemmsn van de regelstang.

Hd capillair buisje ls e€nyoudig zell te

maken.

De benodigde onderdelen zijn:
a) een stukje inspuitfeidlng.

b) wartalmoer,
c) pfastic slangetjc met een inwendige dlameter
van 6 flrÍr,
d) capillair buisje met e€n uitwendige diameter
van 6 mm.

ll l

tlft

?qt

Pfaats het buisje op de persklephou der van da 1e
cilinder van de brandstofpomp. Zet het vfiegwiel
van de motor op het merkteken inspuiting van dc
1e cilinder. Draai het vliegwial van de pomp heen
en wser tot sr brandstof In het capillair buisfc
komt. Draal het pompyliegwiel een eindje terug cn
langzaam weer in de draairlchting tot de bran&
stof in het buisje bewecgl
Hiermede is het inspuitmomont bepaald en kan de

pompkoppeling worden vastgezet. Belangrlfk is,
dat het systeem gocd ontfucht is en de pomp nLf
in de koudstartpositie staatl
Orn het pompvliegwiel gemakkellfkcr tc kunncn

draaien, kan mon zell hiervoor e€n hulpstukfc
maken (A). De twee penneties moeten zo wordcn
geplaatst, dat ze precies in twee gaatjc van hd
pompvliegwiel. passen.

wetcrrrrchcidcr
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WATERAFSCHEIDER
HÍt

C^V.

Er zijn twee waterafscheiders gemonteerd en wel
zo, dat ze parallef staan ln de aanzuigleiding van
de brandstoftanlt naar de opvoerpomp.
De waterafscheiders hebben tot taak het water en
vuil dat zich eventueel in de brandstof bevindt af

te scheiden.
Het water en vull bezinkt bii het Passeren van de
waterafscheiders in de glazen kolven. Dit afgescheiden water en vuil dient regelmatig te worden
afgetapt
Bij een grote onderhoudsbeurt moeten de water'
afscheiders ook inwendig worden gereinigd. De
waterafscheiders kunnen uit elkaar worden ggnomen door de vier kruiskopbouten te venviideren. Hierna kunnen de bevestigingsring en de
glazen kolf worden afgenomen en gereinigd.

)

Montage geschiedt in omgekeerde volgorcie, w?8r-

bii dan de pakkingringen moeten worden vor'
nieuwd.

r oé
-I

i

ffiCIg0

1. kruiskopbout
2. deksel
3. pakkingring
4. element
5. kolf
6. bevestigingsring
7. pakkingring
8. aftapplug
NL O+73
Printcd in thc NethcrlanCr

I

n

>:(

1

Wijziglngon voorbrhoudon

DAF

Luchtnttr
:;I'retrrnrtn';ct'r

LUCHTFILTERS
De wagcnr mgt ds motorun DKS, DKT on DKTD
zijn bU de lengc afrook bff de korte cabine ultge
rust mct ecn dubbsl luchtlilter (capacitelt 19 mtl
min). Bif de fangc cablnc llgt het filter a.h.w. op
het spatscherm, terwlfl b|| de korte cabinc het
filtor gedeeltellfk In het spatscherm venonksn le.
Hierdoor is de stand van de aansluitbuls verschilfend.

De wagsru met de Dl(A*notor hebben o€n enkel
luchtfilter (capaclteft 15 rrflmtn.), waarbfl ha filter
bif dc korte cablnc ook gedeeltelflk in het spatscherm ls verzonken. Dus ook hier is de stand van
de aanslultbuis verschillend.

OndrrhorÉ
De luchtfllters zlfn voozlen yan éón respsctiwelflk

twec papiercn efamcnton. fn deze luchtfilters ba
vindt zich dus geon olie. Het onderhoud bestaat
derhalve alfecn ult hst reinlgen yan het element
wat blf hct dubbcl luchtffltcr alr volgt moet geber
ren:

--

vervlfder de bwegtlglngsmoorsn van het dekscl en hst del€ol.
venvlfdcr dc bwcatlglngsmooron van de ele
- menten en necm dc efomenten ult
de elemcnÚì door zo yan blnnen naar
- reinfg
bultcn door tc blazcn mct persluchL
- reinlg hct luchtlîftcrhulg Inwendlg.
-D woor monteron In omgekecrde volgorda.
Het ruinigcn yrn hd cnkcl luchtfiltcr moet als
volgt gebcurut:
de bcvestigingsmocr van het deksef.
-.- verwlfder
n6em het elemont wal eon geheel vonnt met
het deksel, uit het luchtfiftcr.
relnlg hst element door het yan binnen naar
- buiten door te blazcn mct perslucht
'Tsinig
hct fuchtflltefiulg inwendig..
- wocr monter€n
In omgekesrde volgorde.
-De elenrenten moeten
ven tfd tot tilcf wordeî v€rnieuwd, zio voor de termlfn hst onderhoudssche'
ma

4s7.ltz
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BRANDSTOFINSPUITPOMP
Trdubctr grgluur
Inspultpofip, Bogch PE 6 P. ..
Resulatcur

Ondoràord
.

13,

DKS, DKT cn DKTD mst rookbegronzor
DKA zondcr rookbegpnzor

YlrnngnrttÒffi
1.

De inspuitpomp €n regulateur zfln opgcnomcn ln
het sme€roliccircult van de motor on behocwn
derhalvs wat de smering betreft ge€n onderhoud.

Voor het revideren en testen zie Werlcplaetl|n'
structies,,Dieselinspuiting".

7.

Motor tornen tot de merkstreep op het brand-

stofpompvliegwlcl precies tegenovsr de wUzernaald op het pomphuis staat en de boutjer
vrn de koppeling verwijderon.
2- Inspuitleidingcn cn dc leidlng op de rookbegranzcr tosmakon.
3. Smeerolie B8h- on afvoerleidingen losmaken.
4. Bii turbomotoren dc olieterugvoerleiding Yan
de turbo-comprossor verwiid€ren.
5. Het smc€roliefllter compleet verwlfdsran.
6. Motorremcilinder van de steun op de bran&
stofpomp en de gasstang verwiideren.

NL 0973

8.
9.
10.

11.

Brandstof aan- en afvoerfeidingon lrn dc ln.
spuitpomp en opvoorpomp lormakln.
Koudstart- on stopkabel losmaken.
Brandstofpomp compleet met stocl Ytn dl
motor nemen (naar beneden).
Montage yan de brandstofpomp gcgchlcdt In
omgekeerde volgordc. Hlcrblf de pomprtocf
zo tegen het blok monteron, dat dc PomP
koppeling spanningsvrlf pagù
Na montage, het brandstofsysteem good ontluchten en het inspultmoment afstellen mot
behuf p van een capillalr buisia. (Zie,,ingtollcn
van het inspuitmoment").
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UITLIJNING VAN BRANDSTOFPOMP EN
COMPRESSOR

Bii het uitlijnen van brandstofpomp en com'
trrcss(n tlielnt tle hiernavOf r;end trcschreven pro'
r:r;rf rf r: lt: worúen grlv(rlgtl.

1.

Maak

af

le aansluitingen van leidingen en

bedieningsnpchanisme op de brandstofpomp los.
2.

3.

Torn de motor tot de merkstreep op het
pompvliegwiel precies tegenover de afstelwijzer op het pomphuis staat.
Neem de drie bouten (1) en sluitplaten l2l
van de koppeling aan de compressorziide

r

('()

1on

los, zie afb. l.
4.

Neem de brandstofpomp compleet met de
koppeling los van de pompstoel.

5.

Verwiider de pompkopPeli ng.

6.

Vervang het pompvliegwief door een nieuw
vliegwiel 631 4il, zie afb. I l.

7.

Verwijder het voorste smeerol ie-filterelement.

8.

Neem de brandstofpompstoel van de motor
af en verwijder de voorste pasbus (31, zie

631464

afb. Ill.

Etrrl

T

tD

tuqt
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t
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t
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Trut

t
o
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9.

Maak het voorste slobgat in de pompstoel
breder, door zowel de bovenzilde als de onderzijde ca. 0,1 mm uit te vijlen , zie afb.

lv.

10.

controleer of compressorsteun s 12491
(vanaf motornummer F 32sll toegepastl
spanningvrij is gemonteerd , zie afb. V.

-

0r1

0r1

mm

Draai de bouten (51 en moeren (Gl enkele slagen los.
Draai eerst de bouten en vervolgens de
moeren geliikmatig vast.
Aanhaalkoppel bouten 4l - Sl Nm
(4 - 5 mkgl
Aanhaalkoppef moeren : 44 - 54 Nm
(4,5 - 5,5 mkgl

:

mrm
t."))

\

Opmerkingen:
De steun 512481 mag af feen worden toegepast in combinatie met Ben compressor
waarvan de bodem is voorzien van een
voor dat doel bewerkt vlak.
- Bij motoren met een compressor waarop
de servíce steun 621050, zie afb. Vf , is
toegepast, moet deze steun worden ver.
wiiderd en weggelaten.

ù\

-

j\

11.

en breng de bevestigingsbouten
Illl handvast aan.

512481

g!-6rul
I

Plaats de pompstoef tegen het motorblok

lt in afb.

72. Plaats de pomp op de stoel (zonder de voorste pasbus! ) en breng de bevestigingsbouten (8 in afb. t I t) handvast aan.
13.

Monteer het uitlijngereedschap 535944 op
het pompvliegwiel, zie afb. Vil.

14.

îk
tot

de pompstoel in voorwaartse richting
het uitlijngereedschap tegen de koppel-

flens op de compressor (g in afb.

ll aanligt.

15.

Torn de pomp enkefe malen rond door het
uitlijngereedschap met de hand rond te
draaien.

16.

Zet de bevestigingsbouten van de pomp 3n
van de stoel verder gelijkmatig vast, onder.
wiil de pomp tornend als controre dat daarbíi niet méér weerstand wordt ondervonden
dan van de pomp zelf .

F

DA
17.

18.

Brandstof poii
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p k oppel

i
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Zet de bevestigingsbouten van pomp en
stoel vast met het voorgeschreven aanhaaf
koppel : 41 - 5î Nm (4 - 5 mkg).

4-go-1h

-

Monteer het voorste smeerolie-filterelement.

19. Monteer

de nieuvve brandstofpompkoppeling 632009, zie af b. V | | l.

Opmerkingen :
De constructie van de nieuwe koppeling
is dusdanig, dat deze kan worden vervangen zonder dat daarvoor eerst de
pomp moet worden verwijderd.
- De vier nieuwe sf uitplaten (21 zijn 28
mm breed. Voorgaande uitvoering :
drie sf uitplaten van 30 mm breedte.

-

Montage instructies

-

-

ffi
t\r
li3

:

De klemringen (10) moeten altiid tussen de koppef ingsplaten (1 î ) en het
pompvliegwiel (1 2) resp. tussen de kop-

pelingsplaten en de stelplaat (1 3) worden aangebracht.
Aanhaalkoppel van alle bouten : 63 - 73
Nm (6,5 - 7 ,5 mkg).
Bouten ( t en 14, af b. I en V | | l) met opgebracht borgmiddel zijn slechts voor
éénmalig gebruik. Bij gebruik van een
nieuwe bout altijd eerst draadgat met behulp van een draadtap zuiveren van eventueel achtergebleven borgmiddel. Bíj onvermijdelijk hergebruik mogen bout en
draadgat iuist niet worden gereinigd en
moet bovendien het aanhaalkoppel worden verhoogd tot 77 - 87 Nm (7 ,8 - 8,8

'f4(rxt

21

.

22.

en het bedieningsmecha-

l4trxt ?

i

i

632009

mkg)'

20. Sluit alle leidingen

1(rx)

I

nisme weer op de pomp aan.

-

Stel het inspuitmoment op de gebruikelijke
wiize in met behulp van een capilfair buisje.

Hiermede vervalt de Technical Information

Breng zorgvuldig een merkstreep aan op
het nieuwe pompvf iegwiel precies onder de
af

stelwijzer op het pomphuis.

Benodigd gereedschap

(aanbevolen

)

4-90
date 761
blad 1

1

4-90-1 /2
date 7701
blad 2

:

Uitl ijn-gereedschap 535944 ( noodzakel iik
17 mm gecombineerde steek-ringsleutel

15-17 rnm gebogen platte ringsleutel, Z9î.
"starter-sleutel " (aanbevolen ) .

)

4-90- 1/2
date 7611

blad3-4-5-6
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BRANDSTOFOPVOERPOMP
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Dc brendstofotrvocrpomp

b

ccn cnkcfwcrkcndc

plunjcrpomp, dlc wordt eengcdnwcn door dc nokkenes Yrn dc Inrpul$omp.
Hd hendpomplc op dc opyocrpomp dfcnt om hd

brandrtofryrtccm tc ontfuchton. Hd ontluchtcn
gebcurt door dr knop lor to dreelcn cn den op m
nccr tc bcrcgcn. Om tc ontluchtcn moct zolang
wordcn gcpompt tot cr ran duldcllfk grotcn uulcrstutd optrcdt lfr hrt oilluchtcn moct dc knop
wccr zo vegt wordcn g.dnrld, drt dc pakklngring
ondcr dc knop good rldlcltt
Er dt gcs6 bdnkrffiolf mccr ondcr dc opyo!?pomp. InplrÈ hfemn dt nu in brnfobout mgt
c.n tnllc In do uuulgrlfdc. Dh zrflc lr In d.
bmto grchrilfrl Dút hd lren rprdcn rchoor
gofitrrn of vrrnlillú.
Voor hd rwfrLnn vrn dr opvocrpomp, zlc Wcrkpluldnrtructr,"Dlrf lntpultlttg".
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BRANDSTOFFIJNFILTER
Het brandstoffiinfilter A is rechts tegen de achter-

ste cilinderkop gsmonteerd. Hierdoor zit het fifn'
filter hoger dan de brandstofpomp. Hiermee wordt
bereikt, dat, wanno€r or een lek in het brandstofsysteem zou zittsn, de brandstofpomp niet zo
vlug leegloopt. De brandstof in de leiding van het
fijnfilter naar de pomp zal de pomp gevuld houden. Dus mocht er esn lek in het systeem ziin,
dan zal de motor toch aanslaan en zichzelf wegr
direct ontluchten.
Ten behoeve van de ontluchting van het fiinfilter
is in een aansluiting een banjobout met gecalibreerd gaatje gemontserd. Door dit kleine gaatje
kan de lucht die eventueel in de brandstof zit, ontsnappen. Deze banjo-aansluiting mondt uit in de
retourleiding van de bi'andstofpomp.
Door het gecalibreerd gaatie zal ook een zeer
kleine hoeveefheid brandstof ontsnappen. Omdat

dit gaatje zo klein is en de

brandstofaanvosr
groot, wordt in het filter druk opgebouwd en wordt
de brandstof verder geperst naar de brandstofpomp.

Dus: hier múf de baniobout met gecalibreerd
gaatje worden gemonteerd, omdat anders de
brandstof die in het filter komt, weer direkt via de
retourleiding terug zou gaan naar de tank. De
m'rtor zal dan geen Of slechts weinig vermogen
leYeren.

(.lndlrtroud
Het filter op zich behoeft geen onderhoud. Alleen
moet van tiid tot tijd het element worden vervangen (zie hiervoor het onderhoudsschema).

Nl

nq-73
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VERSTUIVERS
Algrmcut
De verstuivers

vln dc 1160 motoren wordcn door

middel van knevelg bcvcatigd In de clllnderkop. In
het aanstuitstuk tu$cn dc vcrstulver cn dc lnrpultleiding is een staaffllter opgrnomon. Dlt gtaatlflter
kan niet apart worden yorvangcn, matr alleen als
éón gehecl met hct aanglultstuk

RcprrUmrnrlpngrll
Voor hst revideren van dc vcrstulyon, Ac Wsrkplaatslnstructies,,Diegollntpultlng".
Bii het monteren van ccn nlouwc of gerwldcerde
verstuiver In dc clflnderkop, moct stecds gebrufk
worden gemaakt van ssn nieurc (kopcran) ef-

dichtring onder dc vcrstulvcr. Hct fg aanbcvclenswaardig om een nieuwe of gerwldeerdc vorstuiver af te stellcn op dc mrxlmum opgcgwcn
inspuitdruk.

r'

{2
(>-3

Arnhmlkoppdr:
verstuiverknevef mocr

nspuitleiding wartelmocr
verstu ivermon dstu hrartel moer
i

1. Sf uitplug
2. Stelplaatjer (intpultdruk)
3. Veerschotcl
4. Drukvecr
5. Drukstift
6. Lekolie.nippel
7. Onderlegring
8. Onderlegring
9. Aansluitstuk
10. Verstuiverhouder
11. Verstuiyormondstuk mct naald
12. Wartelmocr

NL 09.73

mr& 5 mkg
mor 2,5 mkg

6-8

mkg
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KONTROLEPROCEDURE BIJ BRANDSTOF VERBRUIKS. OF
TREKKLACHTEN
Voor motoren zonder turbo kan het gedeelte tot
aan "kontrolepunten bij verbruiks- of
trekkfachten" overgeslagen worden. .
Om een indruk te krijgen van de omvang van de
klacht kan het zinvol zijn de vuldruk te meten.
Daarom is verderop een vufdrukkontroleformulier
afgedrukt.
Hierop vindt men de max. en min. waarden van
de vuldruk bij de diverse toerentallen in tabel- en
grafiekvorm. De gemiddelde gemeten waarde
dient tussen deza waarden te liggen.
Door een copie van dit formulier te maken heeft
men een meetformulier, waarop de gemeten
waarden in te vullen en in te tekenen zijn.
Opmertlng
Kontrole van de vuldruk heeft in het algemeen
pas zin als het voertuig minstens 20.000 km.
heeft gelopen.
Procedure
sluit een gedempte manometqf, bereik tot ca.
1,2 bar (120 kPa), DAF nr. 694813, aan op het
inlaatspruitstuk t.p.v. de aansfuiting van het
slangetje naar de rookbegrenzer. Veryang
hiertoe de daar gemonteerde banjobout door
koppeling DAF nr. 664827 (Fig. 1)
het gewicht van het voertuig moet ongeveer
het max. treingewicht bedragen
rijd de motor warm (minstens een kwartier
rijden)
schakel nu de op één na hoogste versnelling

-

-

-

ls een Robo-demper aanwezig, indien
voorgeschreven?
Loopt de motor onregelmatig stationair met
rookstooties? (slechte verstuivers).
Geeft de tachograaf goed aan? (te kontroleren
m.b.v. kilometerpaaltjes langs de weg en een
stopwatch).
Geeft de tóerenteller goed aan?
Komen er luchtlekken voor in het gedeelte
tussen turbo en inlaatspruitstuk? (af feen voor
motoren met inlaatluchtkoeling)
ls de openingsdruk van de verstuivers iuist?
Staat de kleptiming niet een tand verkeerd?
ls de klepspef ing iuist?
Is het inspuitmoment iuist?
ls de motorcompressie goed?
Ziin de in- erì uitlaatpoorten vervuild?
Loopt het turbo-asie licht en lopen de
schoepen niet aan?
f s de galerijdruk van de brandstofpomp onder
alle omstandigheden meer dan 0,8 bar
(80 kPa)?

-

Blijft de luchtinfaatonderdruk onder alle
omstandigheden onder 0,05 bar (5 kPa)?
Bliift de uitlaattegendruk onder alle
omstandigheden onder 0,1 bar (10 kPa)?

in

accelereer vofgas vanaf 1000 t.p.m. (1 1,6 l.
motor 900 t.p.m.)
noteer per 100 toeren de vuldruk
doe deze meting zeker drie keer en neem
hiervan de gemiddefde waarden.

KONTROLEPUNTEN BIJ VERBRUIK$
OF TREKKLACHTEN

-

Ziin de juiste onderdelen gemonteerd zoals
inspuitpomp, regulateur, inspuitleidingen,
verstuivers?

Komt de regelhefboom op de regulateur bij
volgas geven tegen zijn aanslag, en is er dan
nog ca. 2 mm. ruimte tussen gaspedaal en zijn
aanslag?

Staat de stopkabel niet te strak?
Ziin alle brandstof leidingen op de juiste plaats
aangesloten, €f, vertonen ze geen
beschadigingen of lekkage? (indien de motor
's-morgens, ook na langere stilstand, niet
goed start, kan dit op lekkage duiden).

Flg.

I

Toelichting galerijdruk
Deze kan gemeten worden aan de ingang van de

galerij (Fig. 2).
Hiertoe dient men zell een speciale banjobout te

-'----

maken van bijv. de volgende onderdelen:
ontluchtingsbanjobout: DAF nr. 252523
(verwijder de plug; boor het gaatje op tot ca.
5 mm.)

-

Flg.2

inschroefkoppeling M 10x1/M 12x1,5
DAF nr. 507207
afdichtring voor A 14 mm.: DAF nr.244680
afdichtring voor @ 1O mm.: DAF nr. 331 327

Schroef de koppeling met een afdichtring in de
banjobout. Vervang de banjobout van de
brandstoftoevoerleiding door deze speciale
uitvoering, en sluit hierop een manometer aan
met een bereik tot ca. 2 bar (200 kPa).
Om heftig trillen van de meternaald te voorkomen
dient een demping aangebracht te worden, biiv.
door de boring in de inschroefkoppeling dicht te
solderen, en daarin een gaatje van ca. 0,5 mm. te
boren. Men kan ook een gedempte meter
gebru iken.

Oonaken te lage galerijdruk
lek in het brandstofsysteem (afpersen)
- geen ontluchtingsbanjobout in fijnfilter
gemonteerd

niet goed functionerend overdrukventiel in de
galerij gemonteerd (in dat geval een nieuwe
monteren)

-

brandstoffiinfilter verstopt
waterafscheider (indien aanwezig) verstopt
tankzeef verstopt
slechte ontluchting van de tank
gescheurde standpijp in de tank
f ilter in de opvoerpomp verstopt
gebroken veer of slecht sluitende kleppen in
de opvoerpomp

kunststof brandstofleiding dichtgeknikt
Toel icht i ng f ucht inlaatonderdruk

Deze kan gemeten worden nabij het luchtfiftef,
op de plaats waar de onderdrukschakelaar
gemonteerd is (Fig. 3).
Hiertoe dient men zelf een speciale
aansluitnippel te maken van bijv. de volgende
onderdelen:

Fig.

3

verloopkoppeling (inwendig M 10x1)
DAF nr. 240756
inschroefkoppeling M 10x1/M 12x1,5
DAF nr. 507201
2x aldichtring voor A 10 mm.
DAF nr. 331 327

Indien de aansluiting van de
onderdrukschakelaar op de motor voozien is van
inwendige draad, kan de verloopkoppeling en één
afdichtring vervaf len. Vervang de
onderdrukschakefaar door deze aansluitnippel en
sf uit hierop een vakuummeter met een bereik tot
ca. 0,1 bar (10 kPa) aan.

DAFTiucks
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Oorzaken te hoge inlaatonderdruk
verstopte luchtf i lterelementen
slangen zijn dichtgedrukt of worden dicht
gezogen als de motor onder vollast draait

slecht werkende stofafscheiders
verkeerde regenkap op het luchtf ilter
gemonteerd

Toelichting ultlaattegendruk
Deze kan gemeten worden op de plaats waar de
plug gemonteerd is nabij de motorremvlinderklep
(Fig. 41.
Gebruik hiervoor bijv.:
inschroefkoppef ing DAF nr. 113972
afdichtring (14 mm.) DAF nr. 244680

Monteer deze koppef ing i.p.v. de plug en sluit
hierop een manometer aan met een bereik tot ca.
0,1-0,2 bar (10-20 kPa).
Om heftig trillen van de meternaald te voorkomen
dient een demping aangebracht te worden, bijv.
door de boring in de koppef ing dicht te solderen
en daarin een gaatje van ca. 0,5 mm. te boren.
Men kan ook een gedempte meter gebruiken.
Tijdens de meting mag geen gebruik gemaakt
worden van de motorrem omdat daardoor de
manometer beschadigd wordt.
Oorzaken te hoge ultfaattegendruk
uitlaatremklep is in verkeerde stand

gemonteerd
uitlaatremklep wordt gedeeltelijk bediend door
restdruk in de bedieningscilinder
er is een niet originele uitlaatdemper
gemonteerd

uitlaatdemper of -pijp is dichtgedrukt of
inwendig door een loszittend deel geblokkeerd
verkeerde montage van bepaalde onderdelen
van het uitlaatsysteem
Indien alle gekontroleerde punten in orde zijn en
de klacht bestaat nog, kan mogelijk de
pompafstelf ing onjuist zijn (kontroleer de
zegels!). Neem in dat geval kontakt op met de
bevoegde instanties.

Vertaallijst van termen op het meetformulier:
chassis

temperature

chassis
motor
totaal gewicht
naam v.d. klant
test datum
temperatuur

name

naam

eng i ne

total weight
customers name
test date

Fig. 4

OPSPOREN IN LAATLUCHTLEKKAGES

Bij klachten over slecht trekken of hoog
brandstofverbruik kan een van de oorzaken
luchtlekkage zijo, bij de rubber
verbindingsmanchetten van het inlaatsysteem
van motoren met inlaatluchtkoeling. De lekkage
treedt dan op t.p.v. de sluiting van de
klembanden en bij de gietnaden van de
aluminium pijpen.

Fig.

5

Vaster aand raaien van de klembanden geef t
meestal geen resultaat.
De lekkage is op te heffen door een enkele
milimeters dikke reep rubber, ter lengte van de
omtrek van de manchet, onder de klembanden te
leggen.

Het verdient aanbeveling om bij twijfel, te
kontroferen, of het inlaatsysteem dicht is.
Daartoe is speciaal gereedschap vrijgegeven,
bestaande uit een set afsluitdoppen:
A fi2 mm voor 1 1,6 | motoren DAF nr. 694831
A 90 mm voor 1 1,6 | en
DAF nr. 694833
8,25 | motoren
A 75170 mm voor 8,25 | motoren DAF nr. 694832
Werkwlize
Maak de pijp aan de zuigzijde van de turbo los en
monteer een dop in de korte rubber
verbindingsslang, welke aan de turbo bliift zitten.
De tweede dop wordt geplaatst in de rubber
slang, welke wordt losgemaakt van het
in laatspru itstuk.
Ontdoe echter eerst de binnenzijde van de slang,
ook aan de inlaatluchtkoelerzijde, van de
eventueel aanwezige vette aanslag, om nadien
afschuiven te voorkomen.
Beide doppen goed vastzetten met een
klemband.

Controleer of de klemband, die de korte rubber
slang op de turbo kfemt, goed vastgedraaid is.
De turbo-aansf uiting heeft nl. geen ril, die
afschuiven van de slang tegengaat, wanneer het
systeem onder druk staat.
Sf uit nu op de dop O 90 een luchtslang aan, en
breng het systeem op een druk van ca. 0,5 bar.
Zorg echter m.b.v. een reduceerventiel dat de
druk beslist niet hoger kan worden dan ca. 1 bar,
omdat het gevaar dat een van de doppen met
gewefd van de turbo afschiet, te groot wordt.
Luister nu, of controleer met zeepsop, of er zich
lekkages voordoen.
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