
Brandstofinsp uitsystemen IE

VERSTUIVERS

Algemeen:

Aangezien de verstuiver
dienen de ondersfaande
den opgevolgd :

Waarschuwing :

een orecisie insfrument is
t.

Punîen nauwKeung îe wor-

lo

2e.

3e.

Neem nooit een versfuiver uit elkaar zonder in
het bezif fe zijn van het vereiste speciaal 9e-
reedschap.

Zorg dat de ruimfe, waarin wordl gewerkt,
altijd schoon en stofvrij is.

Reinig de verstuiverdelen altijd in schone diesel-
brandstof.
Gebruik voor het reinigen
en/of poelskatoen enz.

Houd alle onderdelen van
vuldig bijeen.
Verstuivernaalden zijn niet
baar.

STORINGEN

4e.

dus nooif doekon

een verstuiver zorg-

onderling verwissel-

Een defect aan één of meer vorsfuivers oponbaart
zich meestal door één van de volgende symptomen,

l. Luide dieselklop in de betreffende cilinder.

2. Overslaan of geheel uitvallen van één of meer
cilinders.

3. Twarle rookvorming.

4. Groter brandstofverbruik.

5. Oververhitting van de motor.

Een storing kan worden opgespoord door de pers-

leiding aan een verstuiver een slag .los te .draaien,
zodat de brandstof langs de warlelmoer kan ont-
snappen. De verstuiver wordf daardoor buiten wer-

king gesteld. Indien het gedrag van de.mo+or bii een

buiien werking gestelde verstuiver zich niet wiizigt,
kan worden àungunoten dat die verstuiver inder-
daad defect is, d.w.z. slecht of geheol nìet verstuift.
Een slechte verstuiving kan het gevolg zijn van:

f(oolaanslag op de kop van het verstuivermond-
stu k.

VerstopÌe versiuiveropeningen.

Los versluivermondstuk.

Vuil op de horizontale aansluitvlakken van ver-
sfuiverhouder, mondstuk of wartelmoer.

Vuil of koolaanslag iussen naald en zitting.

Versfuivernaald klemt in de houder.

Veor oniuisl afgesteld.

Gebroken veer.

Gescheurde versluiverhouder.

Defect aan de brandstofpomP.

t.

2.

3.

4.

E

6.

7.

8.

9.

t0.
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Werkplaatsi nstructies

DE DAF.LEYLAND VERSTUIVER

t

I

(

@
'1. Lekleiding
2. Aansluitnippel
3. Plug

4. Rubber blok
5. Filterhouder
6. Lekoliekanaal
7. Filterstilt
B. Aanslagsti{t

Fig. 5. De DAF-Leyland verstuiver

9. Stelring voor inspuìtdruk 17. Ruimte rondom verstuivernaald
10. Ruimte boven verstuivernaald 18. Wartelmoer
1 1. Drukveer 19. Versiuivermondstuk
12. Verstuiverhouder 20. Drukvlak
13. Lìchthoogte van de naald 21. Naaldzitting
14. Stelplaat.le voor lichthoogte 22. Verstuivergaatjes
15. Versiuivernaald 23. Verstuiverkop
1ó, Drukvlak 24. Brandstoltoevoerkanaal

De lichthoogte van de naald (zie 1.3 in.fig. 5) moet tussen .01ó" en.01B" (0,41-0,45 mm) liggen. Deze lichthoogte word,
_bepaald door de dikte van een plaatje (14), tussen naald (15) en aanslalitift (8).
De inspuitdruk wordt bepaald door de hoogte van de stelring (9) boven de u"". ('l-1).

14



Brandstofinspuitsystemen IE

6

5

4

3

2

7

I

Fig. ó. De DAF-Leyland verstuiver voor de 0ó80 dieselmotor.

1. Verstuiverlichaam
2. Verstuivernaald
3. Sielplaatje voor de lichthoogte
4. Drukveer
5. Stelring voor inspuitdruk

ó. Aanslagstift

7, Verstuivermondstuk (nozzle)

8. Wartelmoer
9. Aldichtring

10. Aansluitnippel voor de lekleiding
1 I . Filterhouder
12. Filierstift

De DAF-Leyland verstuivers zijn wat consiructie betreft aan elkaar gelijk, behalve
dai de aansluiiing voor de lekleiding anders is geplaatsi.
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Werkplaatsinstructies

Fig,7, Demontage- en montageklem voor
de DAF-Leyland verstuivers. (DAF gereedschap 4-99-535052).

Bij demontage van de versfuìver dient eerst de aanslagslift te worden losgedraaid, zodat de veer-
sPanning op de naald wordt opgeheven. Hierdoor wordl beschadiging van de verstuivernaald voor-
komen.

Fig. 8. Het polijsten van de schacht van de verstuivernaald
d.m.v. de políjstklem. (DAF gereedschap 4-99-5350ó8).

Te gebruiken polijstpasta 2A-700-o.F.

Flg. 9. Het polijsten van de punt van de verstuivernaald
(2) op het polijstblokje (A) (DAF.sereedschap 4-99-535066),
onder een hoek van ó3030'. Het polijstblokje (1) moet
worden gecorrigeend d.m.v. de polijststíft (B) (DAF-gereed-

schap 4-99-5350ó7).
Te gebruiken polijstpasta 2A. 700-o,F.

1ó



Brandslof i nspuitsyslemen IE

Fig. 10. De naaldzitting kan worden gepolijst, m,b.v. de
speciale políjststift (DAF-gereedschap 4-99-535069) en po-
lijstpasta 24. 700-o.F. De punt van deze polijststift wordt

geslepen onder een hoek van ó2"20'.

Fig. 11, lndien de boring van de verstuiverhouder is ge-
krasl, de krassen verwijderen d.m.v. de polijststift
(DAF-gereedschap 4-99-5350ó5), onder gebruikmaking van
de pof ijstpasta 2A,700-o.F. Eventueel overmaat naald aan-

brengen, (zie techn. geg.).

Montage van de DAF-Leyland versfuiver.

Het verstuivermondstuk moet eerst worden gecen-
treerd, ànders zal de naald klemmen.

Schroef het mondstuk met de wartelmoer tegen de
versfuiver. Draai de moer handvast en daarna iets
ferug.
Schroef de spindel van de montageklem bijna tegen
hef verstuivermondstuk. Draai de verstuivernaald op
de verlengstift (DAF-gereedschap 4-99-535067).

Doop de verstuivernaald in de dieselolie en breng

deze al draaiend aan.

De naald moet soepel op en neer gaan in de gelei-

ding. Tik met de hand de naald al draaiend op de

zitting. Daar de zitting nog los zit zal deze de

iuiste stand l.o.v. de naald innemen. Vergeet niet

tijdens hef Ìikken de naald le draaien, tegelijkerfijd
wordl mef de andere hand de schroefspìndel lang-

zaam aangedraaid (fig. l3). Zil de naaldhouder

goed vèst laaf dan de naald nog enkele malen van

@ een geringe hoogte op de zitling vallen. Hei is met

enioe roufine wel fe horen of de naald vlak op de

Fig, 12, Het centreren van het verstuivermondstuk. zitting valt.
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Werkplaatsinstructi es

Fig. 13. Het vastzetten van het verstuivermondstuk. Blijl
daarbij de gangbaarheid van de naald controleren,

@
Fig, 15. Het meten van de lichthoogte. Hiervoor wordt
een speciaal hulpstelplaatje van .130" (3,3 mm) op de
verstuivernaald gelegd. (DAF-gereedschap 4-99-535198).

18

Fig, 14, De omkeerproef. Druk de naald stevig op de
zitting en laat het verlengstuk (DAF-gereedschap

4-99-53505n los. De naald moet dan ruit zichzell
terugvallen.

Voor het instellen van de lichthoogte gaat men als

volgl fe werk. Plaats het hulpslelplaatie van .130"
(3,3 mm) (DAF-gereedschap 4-99-535198). Draai nu

de aanslagstift met de hand in de verstuiverhouder,
foldat deze niet verder gaat. Meet daarna de af-

stand tussen kop en houder (fig. l5).

Raadpleeg vervolgens do grafiek (fig. ló). Aan de

bovenzijde dezelfde mdat opzoeken welke met de

voelermaat is gemeten, van daaruit naar beneden

gaan tot hef verticaal geslreepfe blokie, daarna

naar links gaan waar de iuiste dikte van hef toe te
pàssen stelplaatie is aangegeven.

lndien mogelijk met inch-voelermaat[es meien. Dezc

zijn nl. op .001" (0,025 mm) nauwkeurig, terwijl

mm voelermaafies meestal 0,05 mm in maat oplo-

pen. Het te gebruiken sfelplaat[e altijd met een

micrometer nameten.
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DE DAF.LEYLAND .20" VERSTUIVER

Voor het afstellen van de DAF-Leyland .20,, ver-
stuiver gelden andere voorschriften dan de in dit
hoofdstuk von de werkplaatsinsfructies vermelde 9e-
gevens, welke uitsluitend betrekking hebben op de
verstuivers met een naalddiameler van .2S". ln fi-
guur l5a is aangegeven welk onderscheid in het
uiterlijk van de beide verstuiver-fypen waarneem-
baar is.

Bij de onderdelen vallen de kleinere afmelingen van
de verstuivernaald onmiddellijk op. Als gevolg hier-
van.. is de naaldboring nief meer van schroefdrood
voozien, zodat voor het centreren van het verstui-
vermondstuk en het uitvoeren van de omkoeroroef
bij de .20" versluiver gebruik dieni te worden ge-
maakf van een speciaal verlengstuk (DAF-gereed-
schap no. 4-99-53523ó).

De lichthoogte wordf bij de .20" versluiver afge-
steld met behulp van een afstelstift, welke gedeel-
felijk in de versfuìvernaaldboring vezinkt. Teneinde
de zekerheid te hebben, daf de ofstelstift goed op
zijn plaats terecht komt, verdient het aanbeveling
om bij de montage gebruik fe maken van een spe-
ciale gri.iper (DAF-gereedschap no. 4-99-535242).

ln verband mel de gewijzigde naalddiameter kan
uiteraard voor het polijsien geen gebruik worden
gemaakf van apparafuur voor de .25,, verstuiver.

Fig. l5b.

DAF-Leyland verstuiver .20" naalddlameter.

1. Verstuivernaald.
2. Alstelstift voor lichthoogte.
3. Dnrkveer.
4. Stelring voor ínspultdruk,
5. Aanslagstift.

A. Bepalende afmeting van alstelstift.
B. Lichthoogte.

Afsfellen van de lichfhoogte.

A. Verwijder de aanslagstift benevens de ring on

de veer voor het afstellen van de inspuitdruk
(fie. l5b).

B. Leg een 2,54 mm (.10") dik hulpafstelplaatie

@
A, .25" verstulver B, .20" verstulver

Fig. 15a.

De .20" verstuiver onderscheldt zich van de .25" verstul-
ver door het klelnere zeskant van de aanslagstift en de

hogere kraag van het verstuivermondstuk.

5
4

3
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Werkplaatsinstruc-ties

D.

(DAF-gereedschap no. 4-99-5352431 op de stift
voor het afstellen van de lichthoogte.

Draai de aanslagstift met de hand vast en meet

de afstand tussen hel verstuiverlichaam en de

onderzijde van het zeskant. Gebruik hiervoor bij
voorkeur een inch-voelermaat (fig. l5c).

lndien deze afstand niet tussen de 2,235-2,286
mm (.089"-.090") ligt, moet deze waarde wor-

den ingesteld door naar behoefte een dunnere

of dikkere afstelstift aan le brengen.

Wanneer de onder D. vermelde maat bereikt is,

moet het hulpafstelplaatie worden verwijderd,
waarna de verstuiver kan worden afqemonteero.

Fls. 15c.

C : 2,235-2,28ó mm (.088"-.090").

Meet na het aanbrengen van het hulpalstelplaatle de af-

stand tussen het zeskant van de aanslagstift en het ver-
stuiverlichaam bij voorkeur met een inch-voelermaat'

.20"

0,254--0,305 mm (.010"-.012")

l4A-145 kg/cmz

4

I 400

0,3 mm

ó30 30'

62" 20'

9-20 sec.

van 90-40 kg/cm2

7-17 sec.

van 90-40 kgfcmz

Polijststift voor verstuivernaaldzitling
,25" en .20"

Poli jststift voor versiuivernaa ldboring

Polijstapparaal compleef voor verstui-
vernaald

Poli jststift voor poli jsf a pO" 

?_?*r_r, UrOO

4-99-535238

4-99-535239

4-99-535240

4-99-535241

E.

Technische gegevens .20" verstuiver.

Verstuivernaalddiameter

Lichthoogte

Inspuitdruk

Aantol verstuivergaten

Hoek verstuivergaten

Diameter verstuivergaten

Hoek naaldpunt

Hoek naaldzitting

Lekkage proef

Speciaal gereedschap t.b.v. .20"

Verlengstuk voor verstuivornaald

nieuwe verstuivers

gebruikfe verstuivers

versiuiver.

Grijper voor lichthoogte-afstelstift

Hulpafstelplaatie voor lichthoogie

Poli istklem voor versf uivernaaldschachi

4-99-535236

+-99-s35242

4-99-s35243

4-99-535237

r8b
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ruLPGRAFIEK VOOR HET AFSTELLEN VAN DE VERSTUIVERNAALD-LICHTHOOOTE
ruSSEN 0.016" EN 0.018"(a[[eentegebruiken met een hutPptaatje van 0J30")

Rulm te tussen zeskante kop en verstulvertichaant
ln duizendste in"h"t --
ln honderdste mm +

1 2 3 L 5 5 7 I 9 10 î1 12 î3 1L 15 î5 17 18 20
5 10 15 20 30 35 fi) 15 50

Te qebrulken stetptaat.les
0.0925 " 2.35 mm

0.0915 " 2.40 mm

0.0965 " 2.45 rm t
0.0975 " 2.48 mm 2
0.0985 " 2.50 mm v
0.0995 " 2,53 rnrn z
0.1005 " 2.55 mm t
0.1020 " 2.59 mm z
0.m40 " 2.64 mm

,2

0.1060 ' 2.69 mm z llllll DE JursrE MAAT

'//z cRENscEvAr//2 El:Iihztrl

0.1080 " 2.71 mm t
0.1100 " 2.79 mm lfll tl tl

Fig, 1ó. Grafiek voor het bepalen van de dikte van de stelplaatjes.

Fig, 17. Vergeet nooit de filterstift aan te brengen. Fig. 18. De verstuivertestpomp.
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Werkplaatsinstructies

DE DAF-CAV VERSTUIVER

\t-'------l

Fig. 19. Doorsnede DAF-CAV versluiver,

20



Brandstofinspu itsystemen IE

€l
Bi
rl
ili
Ir:l
r-- |

AI

UI
P?

V;
Fis.2O.

@
Verstuiver in onderdelen.

@
Fig, 21. Montage- en demontage steun (DAF'gereedschap

4-99 -53il 6n voor CAV-vqrstuivers.
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@
Fig. 22. Koolaanslag op de verstuiverhouder losweken in
dieselolie, daarna schoonborstelen m,b.v. koperen borstel

(DAF-sereedschap 4-99-5350ó0).

@
Fig. 24, Het reinigen van het naaldhuis.

(DAF-gereedschap 4-99-5351 ó4).

Fig, 23, Het reinigen van de br

Fig,25. Het reinigen van de verstuivernaaldschachl
(DAF-sereedschap 4-99-5351 65).

@
Fig.27, Het relnigen van de verstuivergaatjes m,b,v,

DAF-gereedschap (zie blz. 5l).

@
andstofkanalen.

Fig, 26, Het reinigen van
(DAF.gereedschap

de verstuivernaaldzitting.
4-99-5350ó1).
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Fig. 29. Wanneer de verstuiver in elkaar wordt gezet,

moeten de pasvlakken goed schoon en niet ge-

krast zijn.

@
verstuivernaald metFig. 28. Het schoonborstelen van de

een koperen borstel.
(DAF-sereedschap 4-99-535060).

23

Fig, 30. Het testen en alstellen van de verstuivers


