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Fig. l. Linker oonzicht von de hydroulische reguloleur,

Fîg. 2. Rechter aonzlcht von de hydroulische reguloteur.
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Hydroulische reguloleur IF

TECHNISCHE GEGEVENS

Fobrikoot

TyPe

Drooirichting (gezien tegen de
ochterziide von de inspuit-
pomp)

Voorgeschreven test-olie

Opvoerdruk von brondstoftoevoerpomp bii l0O
omw./min.:

Hogedruk-ontlostklep openingsdruk (bii 100 omw.
/min.):

Logedruk-ontlostklep openingsdruk (bii .|00 
omw.

/min.):

Nullostklep sluitdruk bii stof. Ìoerentol (l70 omw./
min.):

Beginregeling toerentol *:
(stelbout mox. ioerentol in reguloteurhuis)

Moximum toerentol (einde brondstof-inspuifing):

CAV

GRHGI.IóC

rechtsom

Shell Fusus-A
(of geliikwoordigl

15 - 18lb/sq. in (1,05 - 1,27 kglcmzl

44 - 46lb/sq. in (3,09 - 3,23 kg/cmz)
plus de druk von de toevoerpomp

21 - 23lb/sq. in (.|,48 - 1,62 kglcm2l
plus de druk von de toevoerpomp

13,5 - 14,5 lb/sq. in (0,95 - 1 ,02 kglcmzl
plus de druk vqn de toevoerpomp

1030 - .l040 
omw./min.

Aonslogbout mox. toerentol oon buitenziide von
reguloteurhuis moet op 3O omw.fmin. loger wor-
den ofgesteld.

75 - 95 omw./min. hoger don beginregeling-
toerento I

30 omw./min. loger don moximum toerentolMoximum no-iiling
fing weer begint):

(toerentol woorbii de inspui-

*) Toerentol, woorbii de
stong zich in de richting
begint fe verplootsen.

brondstof pomp-regel-
von de nul-opbrengst
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Schemo von de werking vqn de hydroulische reguloteur.

A. Tondrodpomp M. Nullostklep-binnenveer V. Inwendige bedieningshef-

B. Loge-druk ontlostklep N. Nullostklep-binnenplunier boom

C. Hoge-druk ontlostklep O. Nulloslklep-buiîenveer W. Bedienings-os
D. Geperforeerde zeefploot P. Nullosîklep-buìlenplunier X. Aonslog voor mox.

E. Versterkerklep Q. Stelbout toerenlol
F. Versterkerzuiger R. Bedieningsklep-bìnnen- Y. Uitwendige {o:celeroiie)
G. Servozuiger plunier hefboom
H. Servozuìger-veer S. Bedieningsklep-buiten- Z. Aonslog voor stoÎionoir
J. Brondstofpomp-regelstong plunier toerentol

K. Verbindingsschokel T. Bedìeningsklep-veer AI. Ontluchtschroeven

L. Schokelblok U. Regelnok

I
t--__-l

Vloeistof onder druk von de

reg uloleur'tondrodpomp

Vloeistof onder "sluit -druk

Vloeislof o:der'opening:
OTUK

Vloeistof onder druk von de

bro nd slofopvoe rpomp



Hydroulische reguloleur IF

INLEIDING

De hydroulische reguloteur is tegen de ochferziide
von de brondstofinspuitpomp bevestigd.
De oonslog voor de moximum brondstofopbrengst
is gecombineerd met de koudstqrt-inrichting en
bevindt zich in het reguloieurhuis.
Voor het qfzetten von de motor is een stophef-
boom oongebrocht, welke mef de hond wordt
bediend. Bovendien wordt de regelstong outomq-
tisch in de nul-opbrengststond getrokken, zodro
de druk in de brondstof wegvolt.
De reguloteur werkt door middel vqn de normole
motorbrondstof, welke tevens ols smeermiddel
dienf. Dqorfoe is een konool oonwezig, dol de
gosolie von de brondsfofpomp leidt noor de in-
looiziide von de îondrodpomp, die de werkdruk
voor de reguloteur opwekt.
De tondrodpomp heeft twee gewone rechfe tond-
wielen en is tegen het onderste gedeelte von hef

reguloteurhuis oongebrocht. De oondriiving heeff
met behulp vcrn een zelfcentrerende koppeling
ploots vonof de nokkenos von de brondstofin-
spuiipomp. Het pomphuis bestoqt uit drie delen.
Een doorvon bevof de oslogers; het gietiizeren
middengedeelte is nouwkeurig vlok geslepen en
omvqt de tqndwielen, terwiil een lichtmetolen
deksel het geheel completeert. De drie delen wor-
den met pospennen en lwee longe doorlopende
bouten biieengehouden, woorbii geen gebruik
wordt gemookl von pokkingen.

Reinheid vqn de vloeistof is de qllerbelongriikste
voorwqqrde voor een goede werking von de
reguloleur.

Niettemin beperkt het onderhoud zich tot de nor-
mole verzorg-ing von de filters vqn het brondstof-
sysfeem.

WERKING

De werking von de hydroulische reguloteur berust
op het principe vqn de "omgekeerde hydroulische
versterker". Hierbii wordf een gering drukverschil
in een bepoold gedeelte von het sysleem omgezet
in een veel groter verschil in een onder gedeelle.
De toepossing hiervon wordf verduideliikt oon de
hond von onderstoqnde uiteenzetting en figuur 3.

De londrodpomp A kriigt de gosolie uit de brqnd-
stofpomp oongevoerd en persf deze door een
geperforeerde zeef ploot D noor de versterker-
ruimte.
Von hieruit komt de vloeistof vio kleine openingen
in de bodem von de versierkerzuiger F, in de
ruimte oon de qndere ziide von deze zuiger. De
druk oon de linkerziide von de versterkerzuiger is
ofhonkeliik von de snelheid von de tondrodpomp
en 

- 
oongezien deze door de brondstofpomp-

nokkenos wordt oongedreven 
- 

dus ook ofhon-
keliik von het motortoerentol. De geringe door-
stroomsnelheid tengevolge von de kleine openin-
gen in de zuigerbodem heeft tot resuhoot, dot
links von de zuigerbodem een hogere vloeisfof-
druk heerst don oon de ondere ziide, zodot een
druk op de zuigerbodem wordf uitgeoefend, welke
de versterkerzviger nqqr rechts wil verplootsen.

De druk in de vloeistof rechts von de versterker-
zviger werkt op de servo-zuiger G en zol deze
zviger, tegen de veerdruk von de servoveer H in,
noor rechls doen verplootsen. Deze zuigerbewe-
ging wordt vervolgens vio schokelblok L en ver-
bindingsschokel K overgebrocht op de regelstong
von de brondstofpomp, welke in de meer-op-
brengsf wordf verplootst.
Een te hoge druk oqn de rechterzijde von de
versterkerzuiger wordl voorkomen door de hoge-
druk-ontlostklep C, die de vloeistof kon loten
ontwiiken noor de inlootziide vqn de tondrod-
pomp.

De druk die door de vloeistof wordt uiîgeoefend
op de linkerziide von de versterkerzuiger wordt
ook overgebrocht op de versterkerklep E. In hoe-
verre de vloeistofdruk in stoot is om de versterker-
klep te openen, wordt bepoold door de tegendruk
welke veer T op de klep uitoefenf. Op ziin beurt
is deze veerdruk ofhonkeliik vqn de mote woorin
de veer wordt somengeperst tussen de pluniers R

en S doordot de bedieningsnok U, die op dezelfde
os W is bevestigd woormede ook het occelerofie-
pedool is verbonden vio de hefboom Y, tegen de
plunier S drukt. Uiteindeliik is het dus de bestuur-
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der, die door middel von het occelerotiepedool
bepoolt wqnneer de versterkerklep zich zal
openen.

De vloeistof welke door de geopende versterker-
klep stroomt, komt in de servozviger terecht en

wil deze zuiger 
- 

hierbii geholpen door de druk
von de servoveer H 

- 
noor links drukken. Lootst-

genoemde druk 
- 

de "sluitdruk" 
- 

werki dus
iegengesteld oon de druk welke oon de ondere
ziide op de servozuiger wordt uitgeoefend 

- 
de

"openingsdruk" 
- 

en hef resultoot hiervon is,
dot de servozuiger in een evenwichtstoestond
komt te verkeren.

De "sluifdruk" wordt begrensd door de loge-
druk-ontlosÌklep B, welke zich opent zodro de
druk een bepoolde woqrde overschriidt, zodot de
vloeistof noor de inloolziide von de fondrodpomp
kon ontwiiken.

De "sluitdruk" wordt eveneens geregeld door de
nullostklep M-N-O-P. Deze klep bestoot uit een
cilinder woorin sleuven ziin oongebrocht en twee
pluniers welke in de cilinder schuiven en oldoende
de sleuven ofsluifen of vriigeven. In het lootsle
gevol kon de vloeistof ontwiiken nqor de inloot-
ziide von de tondrodpomp, woordoor de "sluit-
druk" dus wordl verloogd.
De nullostklep geeft bii stotionoir drooien vcn de
mofor een grotere gevoeligheid don uitsluitend
mef de versterkerzuiger kon worden bereikt.

Ter verduideliiking von de werking von de nul-
lostklep zql nu eerst de inwendige bedienings-
hefboom V worden besproken. Deze hefboom is

oon ziin ondereinde schornierend bevestigd. Het
boveneinde is door middel von het schqkelblok
L verbonden mel de servozuiger. Voorls is het
boveneinde ook verbonden met de verbindings-
schokel K, welke is bevestigd oon de regelstong
von de brondstofinspuitpomp. Holverwege de
hefboom V bevindt zich de stelbout Q, welke
steeds in oonroking is met de buitenste plunier
P von de nullostklep. Aldus wordt bereikt, dot de
beweging von de plunier P mede ofhonkeliik is
von de bewegingen von de servozuiger en vqn
de regelstong.

De twee pluniers N en P von de nullostklep wor-
den vqn elkqor of gehouden door de buitenste
veer O. De binnenste veer M bevindt zich tussen
de binnenste plunier N en het reguloteurhuis,
zodot de beide pluniers tegen de stelbout Q op
de hefboom V wordt oongedrukt.

Een klein konool in de binnenste plunier N mookt
het mogeliik, dot de ruimle tussen de beide
pluniers gevuld is met vloeistof welke onder
"sluitdruk" stoot. Anderziids echter wordt de
doorstroming von de vloeistof beperkt tengevolge
von de geringe diometer von het konoql, zodot

ó

op deze wiize een zekere mqte von demping
wordf verkregen.

Bij snel heen en weer goonde bewegingen von
de regelstong zools die zich voordoen tiidens
stqtionoir drooien, zol de geringe doorlooî toi
gevolg hebben, dot de vloeistof ols 't wore ge-
vongen wordf gehouden tussen de beide pluniers,
zodot deze zich ols één voste plunier goqn ge-
drogen. Dit heeft tot gevolg, dot de nullostklep
slechts bii heftige bewegingen von de regelstong
reogeert, helgeen dus biizonder geschikt is voor
hef verkriigen vqn een constont stofionoir toeren-
tol. Bii longzoom bewegen vqn de regelstong is
echter voldoende gelegenheid voor de vloeistof
om door hef konoql te slromen, zodol oon beide
ziiden von het konool zich dezelfde omstondig-
heden voordoen. Het gevolg hiervon is, dot de
plunier N een stond zol goon innemen, welke niet
olleen qfhqnkeliik is von de ploots woor de
buitenste plunier P zich bevindf, moor ook of-
honkeliik von de druk die door de veren M en O
wordt uitgeoefend.

De buitenste veer O is slechts holf zo sterk ols de
binnenste veer M. Wonneer plunier P permonent
een positie inneemt, zql dit dus tot gevolg heb-
ben, dol plunier N zich slechts over 1ft gedeelte
von de ofstond verplootst, die door plunier P is
ofgelegd. De bedoeling hiervon is het beperken
von de permqnente regulering door de reguloteur,
zodot bii wiiziging von de belosfing tiidens sto-
tionoir droqien de hiervon hel gevolg ziinde
wiiziging von hel stofionoire toerentol slechts
gering is.

Terugkerende tot de nullostklep, zien we dot
wonneer de regelstong zich in de richting von de
meer-opbrengst verplootsf, ols gevolg hiervon de
nullostklep zich noor buiten kon bewegen, zodot
de binnenste plunier N de sleuven ofsluit. De
vloeistof kon dus niet noor de tondrodpomp terug
ontwiiken, hetgeen de "sluitdruk" doet toenemen,
woordoor de servozuiger en d'e regelstong in de
richting von de minder-opbrengst worden ge-
drukt. De nullostklep wil dus steeds de regel-
stong 

- 
en derholve het motorioerentol 

- 
in de

positie houden welke door deze is ingenomen"

Het toerentol von de motor wordt bepoold door
de sfond vqn de nok U en derholve door het qcce-

lerotiepedool. De regulofeur regelt vervolgens de
brondstofpompopbrengst, opdot het verkozen
Ìoerento I ook ondonks belosti ng-vorioties geho nd-
hoofd zol blilven, uiteroord met in ochtneming
von het moximool beschikbore motorvermogen.
De sfelbout Q vqn de nullostklep heefl tot took
de gevoeligheid von de reguloteur bii stotionoir
drooien te regelen.

Ter verduideliiking von de werking von de regu-
loteur volgt nu een verkloring von heÌgeen ploots-
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vindt vqnof het storten von de motor tot oon het
drqoien onder,belosfi ng.

STARTEN.

Het occelerotiepedool wordt geheel ingetropt,
woqrdoor de versterkerklep op zijn zitting wordt
gehouden. Vervolgens wordl de motor getornd
door de siqrtmotor en de tondrodpomp begint
dus gosolie noor de reguloteur te persen. Het
betreft slechts een kleine hoeveelheid vloeistof,
zodot qon weersziiden von de versterkerzuiger
een nogenoeg geliike druk heerst en de versferker-
klep dus geslolen bliift. Op een gegeven moment
zol de "openingsdruk" voldoende hoog ziin op-
gelopen om de servozuiger 

- 
en doormede

tevens de regelstong vqn de brondstofpomp 
-noor rechts te bewegen, woordoor de inspuit-

pomp begint met brondslof te leveren. Dit duurt
voort tofdot de motor qonsloot.

AANSIAAN.

De motor sloot oon en het toerentol loopt op.
Hierdoor onlsfoot oon weersziiden von de ver-
sterkerzuiger een drukverschil, dot tenslotle de
zuiger noor rechls doet verplootsen en de ver-
sterkerklep doet openen. Als gevolg hiervon komt
de vloeistof in de servozuiger onder druk te stoon,
wqordoor deze zich noor links verplootst en de
brondstoftoevoer noor de motor wordf vermin-
derd. Wonneer vervolgens het occelerotiepedool
wordt losgelqien, zol de reguloteur door middel
von de nullostklep het stotionoire toerenfol con-
stqnt houden.

ONBETAST DRAAIEN.

Hei motortoerentol wordt vervolgens door middel
von het occelerotiepedool ingesteld. Het introp-
pen von het pedool veroorzookt vio de nok U en
de veer T een druk op de versterkerklep, woordoor
deze, noor mote het pedool wordt ingedrukt,
minder vloeistof zol doorloten of zich helemool
zol sluiten. Het gevolg hiervon is een scherpe
doling von de vloeistofdruk oon de "sluit"-ziide
von de servozuiger en een sterke drukverhoging

oon de "openings"-ziide. De servozuiger zol dus
de regelstong noqr rechts drukken, totdof de
grotere brondstofpompopbrengst het gewenste
mofortoerentql doet bereiken. Wonneer dit toeren-
tol eenmool is bereikt, zol de verhoogde vloeisiof-
druk de verslerkerzuiger noor rechts doen bewe-
gen, woordoor de versterkerklep zich 

- 
tegen

de verhoogde druk von veer T in 
- 

zol openen
en de vloeistof nqor de "sluit"-ziide von de servo-
zuiger doorloot. Het gevolg hiervqn is, dot servo-
zviger en regelstong in de evenwichtstoesiond
worden gebrocht, welke overeenkomt met het
nieuwe motortoerentol.

BEI.AST DRAAIEN.

Wonneer nu de motor wordt belost, zol de regu-
loteur trochten het motortoerentol constont te
houden. Zqkt het motortoerentol slechts weinig
tengevolge von de hogere belosting, don zol
hierdoor de druk op de versterkerzuiger enigszins
ofnemen, zodof de versterkerklep minder vloeistof
zol doorloten. De "openings"-druk op de servo-
zviger neemt toe en de regelstong verplooist zich
noor de meer-opbrengst, woordoor het oorspron-
keliike toerentol weer wordf bereikt. Als vervol-
gens het occelerofiepedool nog dieper wordt in-
getropt, zol dit het toerentol doen oplopen, woor-
door meer vermogen beschikboor is bii dit hogere
toerentol. Hef bovenstoonde kon zich herholen
totdot de oonslog voor moximole brondstofop-
brengst op de pomp een nog verdere verploot-
sing von de regelstong verhindert. Op dot mo-
ment ontwikkelt de motor ziin moximole ver-
mogen en koppel, welke bii dot bepoolde foeren-
tol behoren.

BEPERKING VAN HET MAX. TOERENTAT

Het motortoerentol is ofhqnkeliik von de stond
welke door de nok U wordt ingenomen. De uit-
slog von deze nok wordt bepoold door de hef-
boom Y, welke op dezelfde os W is bevestigd
ols de nok, doch zich slechfs tussen de oonslog-
bouten XenZ kon bewegen.
Docrbii wordt met bout X het moximum toerentol
en met boul Z het stotionoire toerentol ingesteld.
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KOUDSTART-INRICHTING EN AANSLAG VOOR MAX. BRANDSTOFOPBRENGST.

De belongriikste onderdelen von de koudsforf-
inrichting lfig. al worden gevormd door een be-
dieningshefboom ó welke is verbonden met de
pompregelstong en rondom de os 8 kon schor-
nìeren. Op de bedieningshefboom is een geleider
5 oongebrocht, woorin het sfopblok 2 zich vrii
kon bewegen. De veren 3 en 7 drukken in resp.
horizontqle en verticole richting op het stopblok.
Een uit-stekend gedeelte von het stopblok hookt
uchfer een opening in de geleider. Boven op het
reguloteurhuis bevindt zich de veerbeloste plun-

ier 13, beschermd door een rubberdop 14. Het
indrukken von de plunier stelt de koudstqrt-in-
richting in werking.
Een verstelbore oonslog l2 is in het reguloteur'
Ceksel geschroefd. Een oontql veerbeloste stel-
plooties, welke zich tussen de oonslog en het
reguloteurdeksel bevindt, begrenst de moximum
brondstofopbrengst, welke von buifenof door
middel von de stelbout kon worden ingesteld.
Uitdrqoien von de stelbout verhoogt de mox. op-
brengst. Schroefdop l0 kon worden verzegeld,
zodof onbevoegden geen wiizigingen kunnen
brengen oon de ofstelling.

Fig. 5 verduideliikt de werking von de koudstort-
inrichfing.
A geeft de toestond weer, woorbii de koudstorf-
inrichting buiten werking is.
Het vlok M von het stopblok bevindt zich tegen-
over de oonslog 2.
B. Door middel von plunier 'l wordt hel stopblok
3 omloog gedrukt, woordoor dit blok met ziin

@
Fig. 4 Aonslag yoor mox. brondslofopbrengsl en koudslorl-

inrichting

'L Bus
2. Stopblok
3. Veer
4. Kogel
5. Geleider
ó. Bedieningshefboom
7. Yeer

8. As
9. Borgmoer

10. Sluildop
I'l . Stelplooties
12. Verstelbore oonslog
'I 3. Veerbeloste plunier
14. Rubber stofdop

horst 4 ochter de geleider bliift hoken. (De
plunier springt weer in ziin normole stond terug.)
A.ls gevolg hiervon komt nu het vlok E tegenover
de oonslog 2 te liggen.
C. Hier is le zien, hoe de hefboom ols gevolg
doorvqn verder don ziin normqle stond voor

-ffi-é-ffi é
,d l. Plun jer

2. Aonslog
3. Stopblok
4. Borst
5. Geleider
ó. Veer
7. Veerbeloste kogel
8. Borsl

M

3

@
Fig. 5 Koudstort-inrichting
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moximum brondstofopbrenst kon worden ge-
brocht. Hierbii wordt het stopblok 

- 
fegen veer-

druk 7 i6 
- 

snig5Tins noqr rechts gedrukt, woor-
door de borst 4 weer vrii vqn de geleider komt.
A.ls gevolg von veerdruk ó wordt het stopblok
omhoog geduwd, totdot ziin borst 8 tegen de
oonslog stuif.

D. Zodro het motortoerentol oploopt, doet de re-
guloteurwerking de bedieningshefboom noor de
minder-opbrengst richting verplootsen. Borst 8
rookt vrii von de oonslog en veer ó drukt het
stopblok nog verder omhoog, zodot de moximum
brondstofopbrengst weer op normole wiize be-
grensd wordt door het vlqk M.

DEMONTAGE

Hel qfnemen von de reguloleur

(Zie fig. 6 en 7l

l. Verwiider de zes moeren (l), moor lqol de
beide ondere 

- 
tegenover elkoor geplootste

- 
moeren ongemoeid. Schuif de complete

pomp mel ziin pokking over de topeinden;
zarg et v'óor, de veer {3ó) von de klouwkop'
peling niet te verliezen. Demonleer de klouw-
koppeling (37).

2, Verwiider de zes moeren (29) en neem het
deksel (3ll von het reguloteurhuis los.

3. Verwiider moer (ó) en borgploot (51 von het
schokelblok.

4. Drooi de droodspil door het blok en loot de
verbindingsschokel (8) zqkken.

5. Verwiider de moer en de borgploot vqn het
schokelblok von de servozuiger en druk hef
osie uit het oog vqn het blok, zodot de be-
dieningshefboom nu vrii komt.

6. Demonteer de buitenste plunier en de veer
von de nullostklep.

7. Verwiider de 7 moeren (20) en trek de regu-
loteur voorzichtig of von de pomp. Leg de
reguloteur op z'n ochterziide ter voorkoming
dot de zuigers er uit vollen.

Het demonleren Yqn de reguloleur

lZie fig 6 en 7l

l. Verwiider de geperforeerde zeefploqt (l7l en
neem de versterkerzuiger (ló) en diens ge-
leidebus (.|3) uit de reguloteur.

2. Verwiider de servozuiger (19) en diens ge-
leidebus (18).

3. Druk de veerschotel l22l'fegen de veer (23),
verwiider de veerschotelspie (21) en demon-
leer de veerschotel en de veer. Hierno kunnen
de verbindingsstong en het schokelblok wor-
den weggenomen. Schroef de stonggeleider
uit het huis.

4. Demonteer de complete hogedruk- en loge-
druk-ontlqstkleppen.

5. Schroef de complete versterkerklep uit het
huis en demonteer vervolgens de plun;ers en
de veer (34) von de bedieningsklep.

6, Demonteer de oonsloghefboom (3) en de
occelerotiehefboom (91, woorno de loger-
flenzen {21 en (1ll kunnen worden wegge-
nomen.

7. Mook de borgbout von de bedieningsnok {4)
los en demonteer de bedieningsos (lO). De
bedieningsnok en de bedieningshefboom (12)
kunnen nu worden verwiiderd.

8. Verwiider de centreerbout (35) en demonteer
vervolgens hef plunierhuis .321. lZie ook
fig. l0).

9. Verwiider de opsluitmoer en demonteer ver-
volgens nullostklephuis (2ó), -plunier (25) en
-veer .24t'.

Bewoor olle reguloteuronderdelen in schone pe-
troleum of gosolie.

Neem niet onnodig de tondwielpomp trit elkoor.

a
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Fig. ó Longs- en dworsdoorsnede van de hydroulische reguloleur

2'|. Veerscholelspie
22. Veerschotel
23. Servozuiger-veer
24. Drukveer voor (25)
25. Nullostklep-binnenplunier
2ó. Nullostklephuis
27. Koudstort-knop
28. Nullostklep-builenplunier
29. Bevestigingsbouten voor

(3t)
30. Aonslog voor mox,

brondstofopbrengst

242526 27

l. Bevesîigingsboufen von
tondrodpomphuis

2. Flens met osloger
3. Aonsloghefboom
4. Regelnok
5. Borgploot
ó. Srelbout von verbindings-

schokel
7. Slophefboom
8. Verbindingsschokel
9. Uitwendige (occelerotie)

hefboom

I 0. Bedienings-os
I l. Flens met osloger
ì 2. Inwendige bedienings-

hefboom
13. Bus voor (ló)
l4/l 5. Versterkerklep
I ó. Versterkerzuiger
17. Geperforeerde zeefploot
I 8. Bus voor (l 9)
I 9, Servozuiger
20. Reguloîeur bevestigings-

bout

29
30

@

31. Reguloîeurdeksel
32. Plunierhuis
33. Buitenste plunjer
34. Veer
35. Centreerbout voor (321

3ó, Drukveer
37. Klouwkoppeling

)h'-"
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Hydraulische regulateur
Hydraulischer Regler
Régulateur hydraulique IF

Dit blad invoegen lussen de bladzijden I en 9

van Hoo{dsluk I F, Hyàraulische regula+eur,

van de Werkplaafsinsfrucfies.

Het afnemen van de regulaleur
(Zie blz.9, Iinker kolom, ad. 7)

Teneinde de regulateur te kunnen a{nemen. van de

brandstofinspuitpomp, moeten nief alleen de zeven

moeren (20, fig. 6) worden verwijderd, doch moet

ook de hier afgebeelde verzonken gekartelde moor

waarmede het regulateurhuis aan de tussenplaaf is

bevestigd, worden losgenomen mef behulp van een

speciale sleutel (DAF gereedschap 4-99-535250).

Het monteren van de regulaleur

Lees op bladz. 15 de regels 20, 2l en 22 als volgt:

I l. Maak hef regulateurhuis aan de tussenplaat op

de inspuitpomp vasf door de verzonken gekar-

telde moer mel behulp van een speciale sleutel

(DAF gereedschap 4-99-535250) te bevesfigen.

Insérer cefte feuille entre les pages 8 et 9 du

chapitre I F des Instructions d'afelior porfanl
sur le régulafeur hydraulique.

Dépose du régulateur
(voir page 9, colonne gauche, paragraphe 7)

Pour déposer le régulateur, il faut non seulement

dévisser les 7 écrous (20 à la fig. ó) mais également
l'écrou crénelé cenÌral, représenté ci-dessous, lequel

fixe le boîfier du régulafeur à la plaque supporl'.

Utiliser la clé spéciale no. 4-99-535250.

Dieses Blaft zwischen S. 8 und 9 von Kapitel
I F ,,Hydraulischer Regler" des Wirksfafthand-
buchs einfúgen.

Abnehmen des Reglors

(Siehe S. 9, linke Spal+e, Pkt. 7)

Um das Reglergehàuse von der Einsprifzpumpe ab-

nehmen zu kónnen, mússen nicht nur die Sieben Mut-

tern (20, Abb. ó) gelóst werden, sondern auch die

hier abgebildete Bórdelsenkmufter, mif der das Re-

glergehàuse am Zwischendeckel befesfigt ist. Hierzu

den Spezialschlússel DAF no. 4-99-535250 verwen-

ITL.ozó4 I
I FR{ró4 I
I pu{ró4 I
Prlnted ln the Netherlands



Hydroulische reguloleur IF

CONTROLE

Algemeen

lvloqk olle onderdelen schoon in zuivere benzine
of gosolie.
Controleer de onderdelen op corrosie- en sliitoge-
verschiinselen.

Geperforeerde zeef plpot

Reinig de zeefploot in schone gosolie. Een ver-
vuilde zeefploot wiist op een onvoldoende brond-
stoffiltrering door de fihers.

Verslerkerzuiger en geleidebus

Conlroleer de zuiger en ziin geleidebus op slii-
togeverschiinselen. Dompel de beide onderdelen
in test-olie, woorno de zuiger onder ziin eigen
gewicht longzoom en geliikmotig door de ge-
leidebus moet gliiden. Wonneer de zuiger on-
donks insmeren met tolk nog in de geleidebus
hliift kleven, moeien de onderdelen worden ver-
nieuwd. Gebruik hier geen sliippostc!

Versierkerklep (fig. 8)

Wonneer de versterkerklep corrosie- en/of sliitoge-
..rerschiinselen toont op zitting en klepsteel, moet
Ce klep worden vernieuwd.
Bovendien moet de versterkerklep ols volgt wor-
den gecontroleerd op een verstuivertestpomp.
L Ploots de versterkerklep in het speciole test-

opporoot (DAF-gereedschop 4-99-535258) en
leg een koperen sluitring tussen de klep en
het opporoot.

?-. Sluii het opporoot oon op de testpomp, woqr-
op de normole monometer is vervongen
door een monometer met een meetbereik von
0-.|00 lb/sq.in (0-7 otm.).

Fig. 8.

De versterkerklep en de

bedieningsklep in onderdelen.

1. ofdichtingsring
2. geperforeerde zeefploot
3. versterkerzuiger
4. geleidebus voor 3
5. versterkerklephuis
ó. versterkerklep
7. plunierhuis
8. ofdichtingsringen
9. binnen-plunier

'I 0. veer
I l. buiten-plunler

@
Vul de testpomp met tesl-olie en verdriif olle
lucht, door ol pompende de versterkerklep
open te houden.
Oefen een zijdelingse druk uit op de klep-
steel (fig. 9A) en neem de tiid op, welke er
verloopt tussen de momenten dot de vloei-
stofdruk von 40 tot 30 lb/sq.in 12,92-2,19
kg/cm2) is gedoold. Deze tiid mog niet min-
der don I minuut bedrogen.
Herhool deze controle, terwiil uit de ondere
richtingen een ziidelingse druk wordt uitge-
oeîend op de klepsteel (fig. 9 B, C en D).
Wonneer het tiidsverloop minder don I mi-
nuut bedroogt, duidt dit op een niet goed
ofdichtende versferkerklep, welke dus moel
worden vervongen.

Fig. 9. Hèl lesten vqn de verslerkerklep op zlin ofdichting
geschiedt door von olle konlen een zlidelingse druk
op de klep uil le oefenen, hefgeen niel hef terug-
lopen von de vloeistofdruk lengevolge mcg hebben.

oII7

qe.-
I
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5.
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w Werkploolsinslructies

Bedieningsklep (fig. l0).

Controleer pluniers, plunierhuis en klepveer op
sliiioge en corrosie. De plunier moet gemokkeliik
in het huis gliiden.
Opmerking:

de beide pluniers zien er ogenschiinliik 9e-
liik uit. Dit is echter niet het gevol. Om
deze reden is in de binnensle plunier het
woord,,lN" gegroveerd.

Fig. lO. Het demonieren von het plun-
lerhuis von de bedleningsklep
mel behulp von DAF-gereed-
schop 4-99-535253 en 4-99-
535254.

@

Nullostklep (fig. I l).

Coniroleer de onderdelen op corrosie- en sliitoge-
verschiinselen. De pluniers moeten gemokkeliik
in het klephuis kunnen gliiden. Coniroleer of het
gecolibreerde goqfie in de binnenste plunier nief
verstoDt is.

9

I

I

@
@

I

I

@

7

I

#

Fí9. tl. De nulloslklep in onderdelen.

7.
8.
9.

4.
5.
6.

't.

2.
binnen-veer
binnen-plunjer
buiten-veer

buiten-plunier
onderlegring
plunier

ofdichtingsring
sl uitring
sluitmoer

t2



Hydroulische reguloleur IF

Fig, 12, De servozuiger en zlln onderdelen.

l. servozuiger
2. geleidebus
3. ofdichtingsring
4. veerschotelspie

Servozuiger ffig. 12).

Controleer de servozuiger en de geleidebus op
corrosie- en sliiÌogeverschiinselen. Wonneer de
zuiger zelfs no het gebruik vqn lqlkpoeder nog
niet onder eigen gewicht geliikmolig door ziin
gefeidebus wil zokken, moeten zuiger en bus
.arorden vervongen. Gebruik hier geen sliipposto!

Ontlostkleppen (fig. ì 3).

llef conlroleren von de ontlostkleppen geschiedt
met behulp von een ontlostklep-testopporoot
(DAF-gereedschop 4-99-5352591 en een verstui-
vertestpomp met een monometer met een meet-
bereik von 0-lO0 lb/sq.in (0-7 olm.).

Hogedruk-onilostklep test.

l. Schroef de HD-ontlosfklep in het ontloslklep-
testopporoot en sluit het opporoot oon op de
verstuivertestpomp.

2. Vúl de pomp met iesl-olie en ontlucht het
geheel.

3. Voer de druk op rot 45 lb/sq.in (3,3 kg/cm2).
4. De druk mog niet teruglopen. Mocht dit ech-

ter het gevol ziin, don moet de klep met een
fiine lopposlo op ziin zitting worden inge-
slepen. Herhqol vervolgens de controle.

5. Voer de vloeistofdruk zo ver op, totdol de

@

5. veerschotel
ó. veer
7. stonggeleider
8, zuigerstong

openìngsdruk von de klep (zie onder ,,Tech-
nische gegevens") wordt bereikt. Wonneer de
klep fe vroeg of te loot opent, moet door het
biiplootsen, resp. wegnemen, von ofstel-
plooties onder de sluitplug de iuiste openings-
druk worden ingesteld.

Logedruk-ontlostklep test.
'| . Vervong de veer von de LD-ontlostklep tii-

deliik door de veer von een hogedruk-ontlost-
klep.

2. Herhool de werkzoomheden zools beschreven
onder,,Hogedruk-ontlostklep test".

3. Ploots weer de originele veer in de LD-ont-
lostklep.

4. Sfel de openingsdruk of op dezelfde wiize
zools beschreven is onder,,Hogedruk-ontlost-
klep test".

Opmerkingen:
o. No het inslellen von de openingsdruk

moet worden nogegoon, dot de kleplicht-
hoogte tenminste I mm bedroogt. Een
geringere lichthoogle duidt op een on-
deugdeliike veer.

b. Ondqnks deze ontlosfklep-test moeleri de
ontlostkleppen stroks wederom worden
geconlroleerd, terwiil zii op de regulo-
teur ziin gemonteerd.

@

Fig. t3. De ontlcstklep in onderdelen

l. pokkingring
2. ofdichtingsring
3. klephuis
4. plunier
5. veer
6. ofdichtingsring
7. ofstelplootie
8. sluitplug

2
I
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I
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Werkplcolsinslrucliess=
Bedieningscs-logers.

Controleer de bedieningsos en ziin logers op slij-
îqge en vervong zonodig deze onderdelen.
Wonneer de osloger-flenzen worden vernieuwd,
rnoeten deze in het reguloteurhuis worden ge-
monteerd en vervolgens in-liin worden geruimd
met behufp von DAF-gereedschop 4-99-535255.

Tondrodpomp-koppeling.

Conlroleer de klouwkoppeling op sliitoge en ver-
vong deze zonodig.

Tondrodpomp.

Slechts bii zeer hoge uitzondering zol een on-
deugdeliike werking von de hydroulische regu-
loteur ziin oorzook bliiken te hebben in de tond-
rodpomp. Bestqot desondonks het vermoeden,
Cot de fondrodpomp niet in goede conditie ver-
keert, don kon dit op de snelsle wiize worden
vostgesteld door tiideliik een nieuwe pomp le
monteren en vervolgens nq fe goon of hierdoor
de moeiliikheden uit de weg ziin geruimd. Aon-
gezien een revisie von de tondrodpomp slechts
in een gespecioliseerde werkploots kqn worden
uilgevoerd, heeft het geen nut om de pomp uit
elkqor te nemen, indien niet de benodigde
outilloge oonwezig is.

Voor hef controleren vqn de tondrodpomp is een
speciole testinstqllotie nodig, welk op de brond-
stofpomptestbonk moet worden opgesteld. Deze
teslinsîollqtie is o.m. voorzien vqn reductietond-
.wielen, zodot de toerenÌollen welke hieronder
worden vermeld niet mogen worden verword met
de foerentollen von de brondstof pompentest-
bonk.

Controle von de druk bii ofgeslolen circuit.

l. Ploots de tondrodpomp op de test-instol-
lotie en stel hel geheel op de brondstofpom-
pentestbonk op.

2. Sluit de brondstoftoevoer oon op de inloot-
ziide von de pomp en verbind de uitlootziide

von de pomp met een monometer met een
meetbereik von 0-10 otm.

3. Lqqt de pomp met 
.|00 

omw./min. drooien en
looi doorbii de controle-kroon net zo long
open stoon, totdof olle lucht is ontweken.

4. Breng de snelheid von de pomp terug Ìo't 25
omw./min. en sluit vervolgens de controle-
kroon geleideliik. Wonneer bii geheel 9e-
sloten krqon de pompdruk niet tenminste
3,5 kg/cm2 bedroogt, moet de pomp worden
ofgekeurd, oongezien een te loge pompdruk
bii loog toerentol zol leiden foÌ stortmoeiliik-
heden.

Opmerkingr
Wonneer de pomp tiidens het drooien veel
lqwooi mookt, moet hii worden vervongen.

Drukverloop proef.

Het controleren von het drukverloop vindf ols
volgt ploots:
l. Open de controle-kroon en voer het toeren-

lol op tof 50 omw./min.
2. Sluit vervolgens de kroon longzqom totdot

de meter een gemiddelde druk von 3 kg/cm2
oonwiisl.

3. Onder deze omstondigheden mog het druk-
verloop niet meer don 0,7 kg/cm2 bedrogen,
d.w.z. dot de drukschommelingen zich ten
hoogste fussen de 2,5 en 3,2 kglcm2 mogen
voorooen.

4. Wonneer grotere drukschommelingen zich
voordoen, moet de pomp worden ofgekeurd.

Reguloteurhuis.

Controleer het reguloteurhuis nouwkeurig op
mogeliike molerioo l-scheurties.
Schenk voorol ook oqndocht oon de vlokken,
woormede de reguloteur-onderdelen tegen el-
koor possen.
Zviver zonodig de schroefdrood von de ontlost-
kleppen op door middel von een speciole top
(DAF-gereedschop 4-99- 5352561. Gebruik hierbii
tevens de geleidebus (DAF-gereedschop 4-99-
5352571 welke verhindert, dot de schroetdroqd
scheef wordt getopt.

MONTAGE

Opmerking:

het somenstelling vqn de reguloteur mqg
slechts geschieden, nqdqt de onderdelen in
schone test-olie ziin gereinigd.
De onderdelen moelen nql worden gemon-
teerd en mogen dus nief worden droog ge
blqzen of met poetsdoeken worden cfge-
veegd.
Gebruik oltiid nieuwe O-ringen!

14

Zie fig. 6.

l. Monteer de geleidebus (32) met behulp von
de DAF-gereedschoppen 4-99-535253 en 4-
99-535254. (Zie ook fig. 14l'. Verwiider de
gereedschoppen en zel de bus op z'n ploots
mel de centreerboui (35).

2. Monteer het nullostklephuis (2ó) met ziin
binnenste plunier (25) en veer (241. Breng de
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10.

4.

5.

6.

I l.

12.

i3.

7.

8.

opsluifmoer oon en borg deze d.m.v. de
bout. Controleer of de plunier ongehinderd
kon schuiven.

3. Monteer de bedieningsos {10) tesomen met
de bedieningshefboom (12) en de bedie-
ningsnok (4). De hefboom moet vrii rond de
qs kunnen drooien en de nok moet gemok-
keliik over de groeven in de os kunnen
schuiven.
Monteer de complete logerflenzen (2) en (l I ).
Zet de flenzen vost, moor conlroleer of de
bedieningsos nog vrii kqn drqoien.
Schroef de stonggeleider von de servozui-
ger op ziin ploots. Monteer de stong met
ziin schokelblok, veer (23), veerschotel l22l
en spie (211.

Monteer de pluniers (33) met de veer (341 in
hun geleidebus (32) en breng de complete
versterkerklep (14 en l5) op ziin ploots.
(Aonhoolkoppel 30 ft. lb)
Monteer de hogedruk- en logedruk-ontlost-
kleppen.
Monteer de servozuiger (19) en diens gelei-
debus (.|8).
Controleer met behulp von DAF-gereedschop
4-99-535260 dot de zuiger zich over de volle
lengte vqn de geleidebus vrii kon bewegen.
Breng de versterkerzuiger (ló) en ziin ge-
leidebus (13) op hun ploots.
Voordot de reguloteur op de inspuitpomp
wordt gemonteerd, moet worden gecontro-
leerd of de geleidebus von de servozuiger
nouwkeurig oonsluit op de rubber ofdich-
tingsring. Voor het uilvoeren von deze con-

trole moet een nieuwe pokking op de regu.
loteur worden gelegd en moet de normole
geperforeerde zeefploot worden vervongen
door een controle-ring (DAF-gereedschop
4-99-53s2611.
Controleer of de servozuiger en de versler-
kerzuiger zich vrii kunnen bewegen, woorno
de montogeploot en de controle-ring weer
kunnen worden verwiiderd.
De geleidebus vqn de servozuiger moet nu
een volledige cirkelofdruk hebben qchter-
geloten op de rubber ofdichtingsring ten
bewiize dot de ofsluiting volkomen in orde
is.
Breng de normole geperforeerde zeefploot
l17l - 

nodot deze in schone gosolie is ge.
reinigd 

- 
weer op ziin ploots met het zeef.

goos noor de buifenziide (d.i. von de ver-
sterkerklep of) gericht.
Bevestig de reguloteur met behulp von de
inbusboufen oon de tussenploot op de in-
spuitpomp.
Drooi olle uitwendige moeren vost, die de
reguloteur oon de tussenploot bevesfigen.
Monteer de veer en de buitenste plunier (28!
von de nullostklep.
Schuif het verbindingsosie von de slong von
de servozuiger en de brondstofregelstong
door het oog von de bedieningshefboom.
Schuif het osie door de schokelblokies en
breng de borgploten oon.
Monteer de reguloleur verder qf.
Monteer nouwgezet de tondwielpomp zo,
dot deze in de goede richting drooif (fig. l5|.

@
Fig. 15. Slond von de icndrodpomp

voor de luiste drooirichting
lrechtsornf.

9.

14.
t5.

Fig. 14. Het monleren von he! plunierhuis von de bedienlngs-
kfep met behulp von DAF-gereedschop 4-99-535253
en 4-99-535254.

@
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BEPR,OEVING EN AFSTELLING

TEST.BENODIGDHEDEN.

Voor het controleren von de werking von een
hydroulische reguloteur dient men de beschik-
king te hebben over een testbonk voor het be-
proeven von inspuitpompen en de hiernq ge-
noemde opporotuur:

1. Een monometer met een meetbereik von
0-ó qtm. (0-80 lb/sq.in).

2. Een monometer met een meetbereik von
0-3 otm. (0-40 lb/sq.in).

3. Twee flexibele brondstofleidingen von elk'l meîer lengte met oqnsluilnippels.
4. Twee verloopnippels voor oonsluiting op

hei reguloteurhuis.
5. Twee demperkleppen met ontluchting ten

behoeve von de monometers.
6. Een brondstoffiinfilter (F-type).
7. Een ontluchtingsnippel behorende bii hei

fiinfiher.
8. Een meetglos, gecolibreerd vqn 0-35 cm3.
9. Een slel sleunen voor de inspuitpomp.

I0. Een monomeler met een meetbereik von
0-2 otm. lA-25 lb/sq.in).

OPSTEIIING VAN DE TEST-INSTAILAT|E. (Fig. ló).

'I . De twee monometers mei de demperkleppen
moeten stevig worden bevestigd op een
hoogte von 50-óO cm boven de reguloteur.

2. Bevestig de steunen op de testbonk ter on-
dersteuning vqn het brondstofpomphuis.

3. Ploots de pomp op de testbonk en sluit hem
oon op de brondsiofleidingen von de tesl-
bonk, woorbii een F-fype brondstoffiinfiher
met onfluchtingsnippel dient te worden op-
genomen in de toevoerleiding.
Mox. ofstond Ìussen opvoerpomp en fiin-
filter: 0,80 meter. Mox. hoogteverschil tus-
sen opvoerpomp en fiinfilter: 0,ó0 meter.
Mqx. ofstond tussen opvoerpomp en brond-
stofreservoir: 0,90 meter.

4. Vervong de twee ontluchlingsschroeven op
het reguloteurhuis door de beide verloop-
nippels.

5. Sluit de 0-ó otm. monometer op de hoge-
druk-ziide oqn en de 0-3 otm. monometer
op de logedruk-ziide (de logedruk-nippel
bevindl zich het verst von de inspuitpomp).
Gebruik hiervoor de beide flexibele lei-

Fig. ló. De instollotie voor hel conlroleren en qfelellen von
de hydroullsche reguloleur.

l6



Hydroulísche reguloleur

dingen.
6. Sluit de 0-2 qtm. manometer oon oD de

ontluchtingsnippel von het brondstofpomp-
huis.

7. Het brondstoffiinfiher moef zich tussen de
brondstofopvoerpomp en de inspuitpomp
bevinden.

Opmerkingen:
Het is von belong dot men zich houdt oon
de opgegeven hoogie von 5O-ó0 cm, oon-
gezien een wiiziging von deze hoogte in-
vloed uitoefent op de vloeisfofdrukken in de
reguloteur.
In verbqnd met de slechfs geringe toleron-
ties in de vloeistofdrukken, moelen de
meters veelvuldig worden gecontroleerd op
een nouwkeurigheid von 0,035 otm. (0,5 lb/
sq.in).
Het gebruik von de demperkleppen is nood-
zokeliIk teneinde hevige drukschommelin-
gen te voorkomen en het ontluchten von de
insfollotie mogeliik te moken.

CONTROTES EN AFSTETTINGSWERKZAAMHEDEN

Voorbereidende werkzoqmheden.

Alvorens de hydroulische reguloteur kon worden
getesf, dient eerst de brondstofinspuitpomp te
ziin gecolibreerd en ofgesteld. Ook de goede
werking von de brondstoftoevoerpomp en von

Fig. 17. De ofstellingsmogeliikheden vqn de hydroulleche
regulcleur.

28. stelbout von verbindingsschokel
29. stelbout voor mox. brondstofopbrengst
30. inwendige oonslogbouf voor mox. toerentol
31, uitwendige oonslogbout voor mox, toerentol
32. sîelbout von nullosfklep
33. uiiwendige oonslogbout voor slotionoir toerenlol

de ofzuigpomp moeten eerst geconiroleerd ziin.
'I . Stel het toerentol von de lestbonk in op 300-

400 omw./min.
2. Ontlucht het gehele systeem, doch drooi de

ontluchtingsschroeven nief te ver open, doqr
hierdoor lucht in de reguloteur kqn'worden
binnengezogen.

3. Verwiider het deksel von de reguloteur.
4. Beweeg tiidens het ontluchten de brondstof-

pomp-regelstong enkele molen snel heen en
weer. Gebruik hiervoor DAF-gereedschop
4-99-535260.

5. Verwiider de beschermkop oon het einde von
de brondstofpompregelstong.

6. Demonteer de oonslog voor moximum brond-
stofopbrengst op het reguloteurdeksel (29,
îig. 171, verwiider de ofstelplooties en breng
de oonslog weer oon.

7. Verwiider zowel de inwendig ols de uitwen-
diS oongebrochfe oonslogbouten voor het
moximum toerenfol (30 en 3.l, fig. l7).

8. Verwiider de uitwendig oongebrochte qon-
slogbout voor stotionoir toerentql (33, fig. l7)
en evenzo de stelbouf von de nullostklep (32,
fig. 171.

Controle vqn brondsfofloevoerpompdruk.

l. Zet de occelerotiehefboom op minimum toe-
rento l.

2. Stel het toerentol in op .l00 
omw./min.

3. Controleer of de druk von de brqndstoffoe-
voerpomp voldoet oon de voorgeschreven
woorde (zie "Technische gegevens").

Conlrole von hogedruk-ontlostklep.

L Zet de occelerotiehefboom op moximum
toerento l.

2. Stel het toerentol in op lO0 omw./min.
3. Controleer of de oongegeven druk op de

HD-monometer voldoet oqn de voorgeschre-
ven woorde (zie "Technische gegevens). Stel
zonodig de openingsdruk of zools oongegeven
op blz. 13.

4. Beweeg de occelerqtiehefboom enkele molen
vqn minimum op moximum toerentol en let
doorbii op de qongegeven druk. Afwiikenoe
oflezingen von de druk wiizen op een on-
deugdelíike werking von de HD-ontlostklep
of von de versterkerklep. Indien de druk
longzoom of in hef geheel niet oploopf, duidt
dit op een ondeugdeliike HD-onrlostklep of
fondrodpomp. De onflostklep mog slechts
worden goedgekeurd ols steeds dezelfde
voorgeschreven woorde wordt ofgelezen.

Controle vcn logedruk-ontlostklep.

l. Zet de occelerotiehefboom op minimum toe-
rento L

2. Trek de inwendige bedieningshefboom och-
terwoorts met behulp von DAF-gereedschop
4-99-535260.

3. Controleer of de oongegeven druk op de LD-
monometer voldoet oon de voorqeschreven
woqrde (zie "Technische gegeven."1. Stel zo-
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nodig de openingsdruk of zools oongegeven
op blz. .|3.

4. Loot de inwendige bedieningshefboom weer
in ziin normole positie terugkomen en frek
hem doqrno wederom ochterwoqrts.

5. Herhool deze hondeling enkele molen en let
doorbii op de mqnometer. Wonneer sleeds
een qndere druk wordt ofgelezen, duidt dit
op een ondeugdeliike werking von de LD-
ontlcrstklep of von de nullostklep.

Afsielling vqn de verbindingsschqkel (K in fig. 3).

Cpmerking:
Deze qfstelling mqg slechts plooisvinden no
olle eventuele uitwendige lekkoges te heb'
ben verholpen.

l. Zet de occelerotiehefboom op minimum toe-
renfol.

2. Stel de testbonk in op hei toerenfol, woorbii
in hef geheel geen brondslofinspuiting meer
plootsvindt.

3. Drooi de stelbout 128, fig. 17) von de ver-
bindingsschokel zover uit, totdot de pomp
iuisf met het inspuifen von brondstof begint.

4. Drooi nu de bout I ò I % slog ferug en borg
de bouf.

Inwendige lekkoge proeven.

Proef A.

l. Ontlucht de reguloteur.
2. Blokkeer de occelerotiehefboom in de sîond

voor moximum toerentol.
3. Controleer dot de hogedruk-ontluchtingsnip-

pel gesloten is.
4. Open de logedruk-ontluchtingsnippel.
5. Slel hef loerentol in op l0O omw./min. en loot

de testbonk enkele minuten drooien.
6. Meet de hoeveelheid brondstof, welke uit de

LD-ontluchtingsnippel ontwiikt. Deze mog ten
hoogste 12 cc per minuut bedrogen bii een
temperotuur von 20oC. Bii ondere Ìempero-
turen mogen de weggelekle hoeveelheden
brondstof ols volgt bedrogen'

brqndstoftoevoerpomp, duidt dit op een of
meer vqn de hierno genoemde storingen.

o. Ondeugdeliike nullostklep ols gevolg von'
l. Te ruime possing von de binnenste

plunier.
2. Vostziftende plunier.
3. Oniuiste of beschodigde veren
4. Oniuist gemonteerde veren. (De sterk-

ste veer moei oon de binnenziide ziin
geplootstl)

5. Slechte ofdichting tussen nullostklep-
huis en reguloteurhuis.

b. Ondeugdeliike LD-ontlostklep ols gevolg
von:
1. Lekkende klepzitting.
2. Vostzitiende klep.
3. Vervorming tiidens montoge.
4. Gebroken veer.
5. Oniuist ofgestelde openingsdruk.
6. Beschodigde of verkeerd gemonteerde

ofdichtingsring.

c. Beschodigde of verkeerd gemonteerde of-
dichtingsring op hef huis von de bedie-
ningsklep.

ll. Wonneer de druk snel een woorde bereikt,
welke hoger ligt don de opvoerdruk von de
brondstoftoevoerpomp, duidt dit op een of
meer vqn de hierno genoemde storingen.

o. Ondeugdeliike versterkerklep ols gevolg
von:
l. Lekkende klepzitting.
2. Slechte ofdichting tussen de klep-on-

derdelen.
3. Vervorming tiidens de montoge.
4. Vostzittende klep.

b. Ondeugdeliike servozuiger ols gevolg von:
'| . Beschodigde of verkeerd gemonteerde

ofdichtingsring.
2. Te ruime possing tussen zuiger en huis.

c. Slechte ofdichtingen tussen ruimten in de
reguloteur, woor loge- en hogedrukken
heersen.

Breng olle geconstoteerde gebreken in orde en
herhqql de proef. Hiernq moet wederom de of-
stelling von de verbindingsschokel worden ge-
controleerd. Beweeg de occelerotiehefboom en-
kele mqlen heen en weer, terwiil de reguloteur
met l0O omw./min. drooit en controleer op uit-
wendige lekkoges. Zet de controles voorf met de
proeven B en C.

Proef B.

l. Blokkeer de occelerotiehefboom in de stond
voor minimum toerentol.

2. Loot de teslbonk met 100 omw./min. drooien.
3. Ontlucht hef systeem en sluit doorno de ont-

luchtingsnippel von zowel de HD- ols von
de LD-monometer.

4. Gebruik DAF-gereedschop 4-99-5352ó0 voor

Temperofuur
'L oF

lekkoge
cc/min.

ó
'10

12
14
ló
'18

l0 50
l5 59
20 ó8
25
30
J5

77
8ó
95

Indien de weggelekle hoeveelheid vloeistof meer
bedroogt don de hierboven qongegeven wqor-
den, moet de LD-ontluchtingsnippel worden ge-
sloten, doorbii lettende op het drukverloop op
de LD-monometer.

l. Wqnneer deze druk snel een wqorde bereikt,
welke geliik is oon de opvoerdruk von de
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Hydroulische reguloteur

het zover mogeliik qchterwoqrts trekken von
de inwendige bedieningshefboom.

5. Let op het drukverloop op de LD-monometer.
De voorgeschreven openingsdruk von de LD-ont-
lostklep (zie "Technische gegevens") dient binnen
een zeer kort tiidsbestek te worden bereikt. In-
dien dit niet het gevql is, duidt dit op een on-
deugdeliike LD-ontlostklep of een vqslzittende
nullostklep.
Breng de geconstoteerde gebreken in orde en
herhool de proef.

Proef C.

l. Blokkeer de occelerofiehefboom in de sfqnd
voor minimum toerentql.

2. Controleer dot de HD- en LD-ontluchtingsnip-
pels op de monometers gesloten ziin.

3. Loot de ieslbonk met 100 omw./min. drqoien.
4. Beweeg met behulp von DAF-gereedschop

4-99-535260 de inwendige bedieningshef-
boom longzoom voor- en ochterwoorts.

5. Let hierbii op de bewegingen von de nullosf-
klepplunier.
Opmerking:

de buitenste plunier vqn de nullostklep
moet voortdurend in oonroking ziin met
de inwendig oongebrochte slelbout voor
het stotionoire toerentol.

6. Terwiil de plunier zich noor builen beweegi,
moet de druk op de monomefer oplopen.

7. Terwiil de plunier zich noor binnen beweegt,
moet de druk op de monometer teruglopen.

Wqnneer deze resultoten.niet worden verkregen,
duidt dit op de hierno genoemde storingen:
o. Een vosfzittende plunier von de nullostklep.
b. Ondeugdeliike nullostklepveren.
c. Oniuist gemonteerde nullostklepveren. (De

sterksle veer moet zich oon de binnenziide
bevinden!)

Breng de geconstoteerde gebreken in orde en
herhqol de proef. Eerst nodol de proeven A, B en
C geen enkele storing hebben oongetoond, moet
het controleren von de reguloteur worden voort-
gezet.

AfsÌelling vqn slotionoir loerenlql.

I . Loot de testbonk met de voor het stotionoir
foerentql voorgeschreven snelheid drooien
(zie "Technische gegevens").

2. Sfel de uilwendig oongebrochte oonslogbout
voor het stotionoire ioerentol en de stelbout
von de nulloslklep zodonig of, totdoi de
voorgeschreven brondstofopbrengst bii sfo-
tionoir toerentol en de voorgeschreven sluit-
druk von de nullqstklep ziin verkregen.

Opmerking:
De mogeliikheid bestoot, dqî de bedie-
ningsnok von de nullostklep in een ondere
stond op het osie moet worden geschoven,

teneinde de uitwendig oongebrochte oon-
slogbout voor hel stotionoire toerentol op
de iuiste wiize te kunnen instellen.

3. No het ofstellen von het stofionoire toerenlol
moeten olle monometers worden gedemon-
teerd en worden vervongen door de onlluch-
lingsnippels.

Afstelling von mqximum brondslofopbrengst.

l. Controleer dof de koudstort-inrichting buiten
werking stoot.

2. Monteer hei reguloteurdeksel.
3. Loot de testbonk drooìen met het voorge-

schreven toerentol, woorbii de brondstofin-
spuiting wordt beéindigd (zie "Technische
gegevens").

4. Blokkeer de occelerotiehefboom in de stond
voor hel moximum loerentol.

5. Drooi de oonslogbout voor de mqximum
brondstofopbrengst (fig. l8) zo ver in, totdot
de voorgeschreven moximum brondstofop-

@
Flg. I 8. llet ofstellen vqn de mqximum brondstofopbrengrf.

brengst is bereikf lzie "Technische ge-
gevens") en borg de bout voorlopig.

Afslelling vqn mqximum loerentql.

l. MonÌeer de uilwendig oongebrochte oon-
slogbout voor het moximum toerenfol (31,
fig. 17).

2. Blokkeer de occelerotiehefboom in de stond
voor moximum toerentol.

3. Loot de testbonk drooien met het toerentol,
doi is voorgeschreven ols ofsfelling voor de
inwendig oongebrochte stelbout voor moxi-
mum foerentol {zie "Technische gegevens").

4. Drqoi de uitwendig oongebrochfe oonslog-
bout zo ver in, toldot de brondstofpomp-
regelslong zich net begint te verploolsen in
de richting von de nul-opbrengsf.

5. Controleer of de brondstofpomp-regelstong
inderdood zich in de richting von de nul-

19



w Werkploolsinslructies

6.

7.

8.
L

opbrengst begint fe verplootsen, zodrq het
onder 3 vermelde toerentol wordt bereikt.
Zet de testbonk stil en verwiider het regu-
loteurdeksel.
Stel de inwendig oongebrochte oonslogbout
voor het moximum toerentql (30, fig. l7l
zodonig in, dot de inwendige en uitwendige
bouten geliiktiidig tegen hun oonslogen
sfuiten.
Monteer het reguloteurdeksel.
Loot de tesfbonk drooien met het foerentol,
dot overeenkomt met de voorgeschreven
ofslelling von de uitwendig oongebrochte
oonslogbout voor het moximum toerentol.
(Zie "Technische gegevens").
Drooi de uitwendig oongebrochte oonslog-
bout voor hef moximum toerentol zo ver in,
totdot de brondstofpomp-regelstong zich
net in de richting von de nul-opbrengsl be-
gint fe verplootsen.
Controleer of de foerenlollen, woorbii:
cr. de brondstofpomp-regelslong zich net

in de richting von de nul-opbrengst be-
gint te verplootsen;

b. de brondsfofinspuiting geheel beèindigd
is;

c. de brondstofpomp-regelstong zich net
weer in de richting von de meer-op-
brengsf begint te verplootsen,

overeenstemmen met de hiervoor bii de
"Technische gegevens" vermelde wqorden.
Schokel de tesfbonk uit.
Meet de ofstond tussen het reguloteurdeksel
en de oonslog voor de moximum brond-
stofopbrengst en vul deze opening op met
het nodige oqntol ofstelplooties (fig. l9).
Borg de inwendig oongebrochte oonslog-

Fig. t9. Hei opmolen von de ofglond lussen het reguloleur-
deksel en de aonslcg voor de morimum brondstof-
opbrengsl. Deze openlng moel worden opgevuld mel
ofslelringen.

bout voor het moximum toerentol d.m.v. een
iizerdroodie. Hier GEEN verzegeling oon-
brengen!
Monieer het reguloteurdeksel.
Controleer noginools de moximum brond-
stofopbrengst.

Controle von tqndrodpomp en
koudstqrtinrichring.

l. Breng een kri[lstreep oon op de koppeling
von de brondstofpomp.

2. Loot de testbonk drooien mei l0O omw./min.
3. Blokkeer de nccelerofiehefboom in de stond

voor moximum toerenfol.
4. Druk de knop von de koudstorl-ínrichting

in.
5. Schokel de testbqnk uit.
6. Schokel de testbonk in en tel het qontol om-

wentelingen vqn de koppeling, totdot de
brondstofpomp-regelstong tegen de oonslog

é

Pgq.-
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9
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Fí9. 20. Het sfophefboom-mechonisme in onderdelen.

r0.

lt.

32

12.
13.

14. l. veergeleidebus
2. veer
3. sluitring
4. stophefboom
5. hefboom-os
ó. splitpen

7. borgploot
8. oslogerbus
9. borgring

I 0. hefboom
ì L veerring
'| 2. bout

7.
8.

von de koudstqrt-inrichting stuit. Dit oontol
omwentelingen mog ten hoogste vier be-
drogen.
Schokel de testbonk uit.
Ploots de qccelerotiehefboom weer in de
stond voor minimum toerentol en controleer
doorbii, dot de brondstofpomp-regelsfong
geheel noor de nul-opbrengst is Ìerugge-
keerd.

Afstelling von stophefboom (fig. 20).
'| . LooÌ de testbqnk met sfotionoir toerentol

drooien.
2. Trek de stophefboom in de stop-stond en

conlroleer of de brqndstofpomp-regelstond
geheel in de nul-opbrengst sfqot. Verstel zo-
nodig de stophefboom op ziin os.

15.
1ó.
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STORINGSTABEL

Bii storingen oon de hydroulische reguloteur is het noodzokeliik om eerst de inspuitpomp en de
reguloteur ferdege te ontluchten olvorens een gedetoilleerd onderzoek in te stellen.

I. MOTOR START NIET.

A. lucht in reguloleur en inspuitpomp.

Onflucht de pomp en de regulqteur. Als
de storing optreedt bii een wogen die
een tiid long buiten gebruik is geweest,
moet het gehele systeem worden gecon-
troleerd op luchtlekken in de oonzuig-
ziide von de toevoerpomp en op lekkoges,
woordoor er brondstof von de pomp noor
de reguloteur kon ziin gelekt.

B. Brondstofpomp-regelsfong zil vosl.

Als de regelstong bliikt vosf te zitten of
stroef te goon, moeten de sfophefboom-
verbindingen, de servozuigerstong enz.
von de reguloteur worden geconlroleerd.
Controleer vervolgens of de regelkwo-
dronten en pluniers von de inspuitpomp
vrii kunnen bewegen.

C. Bedieningsnok sielt plunier niel in wer-
kin9.

Controleer de verbindíng tussen het occe-
lerotiepedool en de bedieningshefboom.
Als de onderdelen ontzet ziin, moet wor-
den gecontroleerd of de bedieningsnok
zich nog in de iuiste sfond len opzichte
von de oonslogboufen voor stotionqir en
moximum toerentol bevindt.

D. Hogedruk-ontlostklep open.

Controleer deze klep op kleven, iuiste
openingsdruk en op de toestond der of-
dichtingsringen.

E. Tondrodpomp werkÍ niei.

Pomp vernieuwen. Controleer op voldoen-
de oxiole speling in de oondriiving. Pos
hiervoor de pomp eerst zonder pokking
fegen het reguloteurhuis; indien don
enige speling oonwezig is, zal deze
speling zeker voldoende ziin, ols de pomp
definitief met ziin pokking is gemonteerd.

F. Geperforeerde zeefplool verslopf.

Vernieuwen.

G. Servozuiger kleeft.

Verslerkerzuiger klemt.
Versterkerklep bliifr open sfoon.
Binnensle plunier vqn bedieningsklep
klemt.
Veer vqn bedieningsklep gebroken of ver-
slopt.
losse zitting vqn verslerkerklep.

Reinigen of nieuw onderdeel monteren.

2. MAXIMT'TIA TOERENTAT TE IAAG.

A. Aonslogbout ontregeld.

Controleer de inwendige oonslogbout en
sfel deze opnieuw of.

B. Foutieve pedoolverbinding.

Conîroleer de verbinding tussen pedool en
bedieningshefboom.

C. Geperforeerde zeefplool verslopf.

Vernieuwen.

D. Hogedruk-ontlostklep reqgeert lroog.

Controleren op leslbonk.

3. MAXIMUM TOERENTAT TE HOOG.

A. Aonslogboui ontregeld.

Controleer de inwendige en uitwendige
oonslogbout en stel deze opnieuw of.

B. Losse sleun von oonslogboul.

Vostzetlen.

C. luchl in reguloteur.

Ontluchten.
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4. MOTOR DRAAIT WEt MET MAX. TOERENTAI, F. Sfroef bewegende delen in pomp enfof
MAAR NIET BIJ MIDDELMATIGE TOEREN- reguloteur.
TAILEN.

Zie 58 en 5C.
Sfophefboom te ver voorwoorts geplootst, zo-
dot de bedieningshefboom de regelstonn nia+

noor meer-opbrengst kon bewegen, Uioiul G' Klevende pluniers von nullostklep'
wonneer de bedieningsnok zich in de stqnd Controleren.
voor mox. toerentol bevindt.

5. MOTOR cAtOppEERT BtJ GEDEETTE'JKE BE- H. Hogedruk-onrlosrklep sluir nier qf.

tAsTlNG' Controleer ofstelling, klepzitting en of-
A. luchr in de reguloteur. dichtingsringen.

Ontluchten.

B. Brondstofpomp-regetsfong stroef. 7' oNREGELMATIG srATloNAlR ToERENTAI'

Controleer kwodronten, pompplunjers enz. A. lucht in pomp of reguloleur.
en evenzo de hefboomverbindingen von 

Ontluchten.de reguloteur.

C. Reguloteurzuigers kleven. B. Oniuiste insfelling vqn de vloeistofdruk-
ken bii stotionqir loerenlol.

Reguloteur demonteren en qlle zuigers en
pluniers controleren. Reguloteur op testbonk ofstellen.

D. Defecte fcndrodpomp. C. Stroef bewegende deten in reguloleur enf

Vervongen. of PomP'

Zie 58 en 5C.
E. Servo-veer ondeugdeliik.

Vervongen door een veer von voorge- D. Klevende pluniers von nulostklep.
schreven lengte en sterkte.

Controleren.
Opmerking:

B en C doen de motor in longzoom tem- E' Oniuiste ofstelling von nullcstklep'
po met grote toerentqlverschillen golop- Afstellen volgens voorschrift.
peren.

6. MOTOR STAAT AF BtJ STATTONATR DRAA|EN. 8. MOTOR KAN NIET WORDEN STOPGEZET.
A. Te loog stotionqir toerenlol.

Afstellen op voorgeschreven toerentol. 
A' srophefboom-verbindingen oniuist ofge

B. Versterkerklep stuit niet goed of. Controleren'

Versterkerklepzitting controleren.

9. MOTOR ONTWIKKETT NIET VOI.TE VER-
C. Oniuiste ofsrelling vqn de verbinding tus- MOGEN.

sen reguloleur en pomp.

Afstellen volgens voorschrift. 
oniuiste ofstelling von hefboomverbindingen
lussen pomp en reguloleur.

D. Oniuiste ofstelting vqn de stophefboom. Afstellen volgens voorschrift.

Afstellen volgens voorschrift. OpMERKING:

E. Oniuisfe instetling vqn de vtoeistofdruk- Wonneer de brondstoftonk leeg is geweest,
len lil stqlionqir loerenlql. moet no het vullen het gehele brondstofsys-

Resuroreur op resrbonk orsreilen. hT.:Tj;ffi:l""".,"s y"X':l':'JJi"fi:fi[
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DAF-GEREEDSCHAP

(Bestelnummers stoon tussen hookies oongegeven)

Trekker voor demonloge von klcuwkoppeling.
l+99-s352481

Pen-sleuiel voor (delmontoge von sluitplug.
l+99-s3s2491

Kruissleutel voor inbusboulen.
(4-99-5352501

Sleutel voor denonlqge yon servozuiger-geleidebus.
l+99-53525r1
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ffi* Werkplcclsi nstruclies

GlEr-:-ra

Moersleutel en trekker voor (de-lmontoge yon klouw-
koppeling en nullostklephuis.
l+99-5352521

Trekker voor (de-)monloge
huis.
(4-99-s352s31

vqn bedieningsklep-plunier-

(De-)montoge-pen
l+99-5352541

voor bedieningsklep-plunierhuis.

Ruimer voor in-liin ruimen vqn bedieningsos-logedlenzen.
l+eg-ss52551

Drocdtop voor opzuiveren vqn schroefdrqod von boring
voor onlloslklephuis.
l+99-s352561

Geleidebus voor droodlop.
(4-99-5352571

Gllr+Lrjr?l

24



Hydroulische reguloleur

Verloopstuk voor lesten vqn versterkerklep.
(+99-5352581

Verloopstuk yoor leslen von ontlostklep.
l+99-5352591

Hoqk ten behoeve yqn diverse
heden.
l+99-5352601

ofstellingswerkzqom-

Controle-ring voor monfqge vqn servozuiger-geleidebus.
l+99-s3s26rl

Sluitpluggen yoor conlrole vqn lqndrodpomp.
l+99-s352621

@ @
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