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CILINDERBLOK, KRUKAS, DRIJFSTANGEN EN ZUIGERS
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1. Tapeind
2. Pakking
3. Pakkingring
4. Plug
5. Bout
7. Waterdeksel
8. Plug
9. Pakkingring

10. Expansieplug
1 1. Borstbout
12. Plug
13. Pakkingring
14. Plug
1 5. Paspen
16. Onderlegring
17. Hoofdlagerkapbout
18. Expansie-plug
19. Plug
20. Pakkingring
21. Plug
22. Aftapkraan
23. Slangklem
24. Slang

Vanaf motor No. F35684
25. Plug (DK, DKA, DKTD)
26. Oliesproeier (DKT, DKS, DKX)

27 . Borgplaat
28. Banjobout
32. Nokkenaslagerbus, achter

33. Expansieplug
34. Cilinderblok
35. Vulring
36. Cilindervoering
37. Plug
38. Centreerbus

39. Nokkenaslagerbus, midden
40. Nokkenaslagerbus, voor
41. Paspen
42. Plug
43. Expansiepfug
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Tekstvak
Heeft u het blad algemeen al gelezen?



KRUKAS, DRIJFSTANGEN EN ZUIGERS

1. Borgring
2. Slingering
3. Krukas-tandwiel
4. Spie
5. Krukas
6. Moer + bout
7. Lagerkap drijfstang
8. Drijfstang
9. Zuigerpenbus

10. Veerring
1 1. Zuigerpen
12. Schraapveer
13. Compressieveer
1 4. Topveer
15. Veerring
16. Zuiger
17 . Drijtstang lagerschalen
18. Axiale drukringen
19. Hoofd lagerschalen
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CILINDERBLOK

In de loop der jaren is het cilinderblok van de 1 160
motoren geregeld gewijzigd, dit om de steeds
toenemende eisen op het gebied van druk en
vermogen het hoofd te kunnen bieden.

< 1976 cilinderblok niet gecodeerd.
> 1 976 cilinderblok gecodeerd met de letter H.

< 1976



WE RKPLAATS I NSTR UCTI ES 1 160 MOTOREN

> 1984 cilinderblok code K. Deze wijziging is
toegepast als gevolg van een gewijzigde
constructie van het tussentandwiel van de
distributie.
DE CILIN DERBLOKKEN VOORAFGAAND AAN
DE ''K'' BLOKKEN ZIJN NIET UITWISSELBAAR
MET DE ''K'' BLOKKEN.
> 1985 invoering van de "L" blokken , deze
invoering is i.v.m. de introductie van de nieuwe
motoren serie medio 1985 reeds aanvang '85
ingevoerd. "K" en "L" blokken zijn uitwissefbaar,
met dien verstande dat vanaf het motor type DKSE
alleen het " L" type blok moet worden toegepast.

> 1984 > 1gg5

INDIEN ER TWIJFEL BESTAAT OMTRENT DE TOEPASSING VAN EEN CILINDERBLOK. RAADPLEEG DE
SERVICE DIENST VAN UW IMPORTEUR.

CILINDERBLOK TAPEINDEN EN TAPBOUTEN

De tapeinden voor de bevestiging van de
cilinderkoppen worden door de fabriek voorzien van
een afdicht/borgmiddel voor het draaddeel dat in het
cilinderblok wordt geschroefd. Indien een tapeind
moet worden vervangen moet hiervoor een nieuw
tapeind worden gebruikt. Het opnieuw gebruiken en
zelt voorzien van een afdicht/borgmiddel is NIET
toegestaan. De tapeinden moeten zover worden
ingedraaid todat de tapeinden een bepaalde maat
boven het topvlak van het cilinderblok uitsteken. De
met "A" gemerkte tapeinden (DAF no. 635232)
hebben een andere inschroefhoogte dan de overige
tapeinden (DAF no. 635233). Met ingang van motor
no. F84250 is de constructie van de bevestiging van
de cilinderkop op het cilinderblok gewijzigd. Inplaats
van tapeinden worden nu tapbouten toegepast.
De tapbouten hebben een speciale behandeling
ondergaan . Deze tapbouten mogen slechts éénmalig
worden gebruikt. Zie ook hoofdstuk 2 en "Technische
gegevens".
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CENTREERBUS

Voor een juiste centrering der cilinderkoppen moeten
twee centreerbusjes worden gemonteerd, bij de
tapeind bevestiging kunnen deze busjes om het
tapeind worden geplaatst, zie afbeelding. Bij tapbout
verbinding kunnen de centreerbusjes op gelijke wijze
worden gemonteerd met behulp van twee pennen,
DAF speciaal gereedschap no. 694896

CI L!NDERVOERING SLIJTAGE

Teneinde in geval van abnormale cilindervoering
sf ijtage het vinden van de mogelijke oorzaken te
bevorderen, is het noodzakelijk om van de betreffende
voering(en) het slijtagebeeld vast te leggen. Daarvoor
dient gebruik te worden gemaakt van het formulier,
waarvan een model is afgedrukt op blz. 17.

CILINDERVOERING IN EN UITTREKKEN

Voor het in en uittrekken van cilindervoeringen dient
bij voorkeur gebruik te worden gemaakt van het DAF-
gereedschap no. 535626. Cilindervoering, indien
mogelijk, onderkoelen en vervolgens intrekken zonder
smeermiddel van welke aard ook. Alleen in noodgeval
mag worden volstaan met de bovenrand van de
grondboring in te olieèn met een dunne smeerolie,
waarna de cilindervoering normaal kan worden
ingetrokken. Moeilijkheden bij het inbrengen zijn
vrijwel steeds een gevolg van een overmatig insmeren
of de aanwezigheid van restanten van smeermiddelen
welke een vorige maal zijn gebruikt bij het inpersen.

G,
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WE RKPLAATS I N STR UCTI ES 1160 MOTOREN

CILINDERVOERING, OVERMAAT

Wan neer overmaat-ci I indervoeri ngen zijn
aangebracht, moet het merkteken 51 onder of boven
het motornummer in het cilinderblok worden
ingeslagen. Tevens moet de vermelding C.S1 op het
m oto rspec if i cati epl aatje wo rde n aan geb rac ht.

CILINDERVOERING HOOGTE

Na het vlakken van het blok moet de kamerdiepte voor
de kraag van de cilindervoering zonodig op ziin
oorspronkelijke waarde worden gebracht. Afslijpen
van de voeringkraag is niet toegestaan.
De hoogte, die de cilindervoering boven het blok
uitsteekt dient met behulp van een meetblok te
worden gemeten en moet zonodig met behulp van
vulringen worden gecorrigeerd.

CILINDERVOERING, AFKEURNORM

Vernieuwen indien:
Loopbeeld niet egaal is.
Groeven aanwezig zijn.
Het verschil tussen de metingen op de
meetplaatsen 1 en 3 meer dan 0,07 mm bedraagt.

Indien in hei cilinderblok de boring voor de
cilindervoering 0,05 mm groter is dan de maximum
nieuw-maat, moet het blok worden uitgeboord en moet
worden overgegaan op cilindervoeringen met
overmaat BU ITEN DIAM ETER.

Een cilindervoering die reeds tijd in gebruik is
geweest, moet alvorens weer gebruikt te worden, altijd
worden gehoond.

-|.



N - 300-500 omw/min

CILINDERVOERING, HONEN

De hoedanigheid van het oppervlak van een
cilindervoering is voor een dieselmotor van groot
belang.
De laatste bewerking die het loopvlak van de voering
krijgt is honen. Dit honen gebeurt om de volgende
redenen:
1e De juiste oppervlakte ruwheid te geven (0,4-0,8

Ra) , zodat de zuigerveren zo snel mogelijk kunnen
inlopen op het cilinderoppervlak, waardoor een
goede afdichting en warmte afgifte van zuiger op
cilinderwand ontstaan.

2e Een oppervlak te verkrijgen, waar de smeerolie
zich goed op kan handhaven, zodat de oliefilm
onder alle omstandigheden tussen zuigerveren en
cilinderwand in stand wordt gehouden.

3e Een kruispatroon aan te brengen. Dit kruispatroon
is van het grootste belang; een te steil of een te
vlak verloop kan de oorzaak zijn van te hoog
olieverbruik of te krappe smering van de
cilinderwand met alle gevolgen van dien.

Na het vernieuwen van zuigerveren moet de
cilinderwand worden gehoond. Vanzelfsprekend moet
worden nagegaan, of de voeringmaten binnen de
gestelde toleranties liggen. Als dit niet het geval is,
moeten de voeringen worden vernieuwd.

Voor het honen moet bij voorkeur DAF
hoongereedschap worden gebruikt. Bestelno. van het
gereedschp is 535950.
Bij het honen moeten de volgende punten worden
aangehouden:
1e Bescherm de krukas met behulp van folie o.i.d.
2e Laat de hoonborstel draaien met het

voorgeschreven aantal omwentelingen, 300-500
omwentelingen per minuut.

3e De borstel moet in een op en neergaande
beweging door de hele cilinder worden bewogen,
met een snelheid van ongeveer 1x per seconde en
dit gedurende ca. 15 sec. De voering zal dan de
juitste ruwheid hebben.

4e Gebruik bij het honen een weinig schone
motorolie.
Geen olie met petroleum mengen of andere
mengsels gebruiken.

5e Reinig, na de bewerking, de voering uiterst
zorgvuldig. Dit MOET gebeuren door de voering te
wassen met heet zeepwater. De voering droog
maken met papieren handdoeken, zolang totdat
het papier droog en schoon blijft.

6e De voeringen licht olièn.

Het na het honen reinigen met benzine, dieselolie
of petroleum is beslist NIET toegestaan!
Onderzoekingen hebben aangetoond dat bij aldus
gereinigde voering toch nog te veel slijp en
hoonmateriaal in de hoongroeven achter blijft en
naderhand de voering en zuigerveren beschadigt.

1 x per seco nde
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OLIESPROEIERS, ZUIGERKOELING

Cilinderblokken voor vervanging worden geleverd
zonder oliesproeiers voor de zuigerkoeling. Deze
moeten t.b.v. de DKT t/m DKZ motoren zelf worden
aangebracht; hierbij GEEN borgvloeistof gebruiken.

Er worden twee sets oliesproeiers toegepast, resp.
voor de voorste drie cilinders en voor de achterste drie
cilinders. Deze spoeiers worden met een banjobout
bevestigd.

Aanbevolen wordt om bij motorrevisie alle borgpfaten
en banjobouten te vernieuwen.

Oliesproeier compleet
1. Spoeier
2. Borgplaat
3. Banjobout
4. Banjo
5. Klep
6. Veer
7. Sluitklep

-1
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HOOFDLAGERKAPBOUTEN

Er zijn twee typen van hoofdlagerkapbouten, het type
"A" , zie afbeelding, is de huidige uitvoering, deze
bout heeft een hierbij behorende sluitring. Bij voorkeur
dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van dit
type. In noodgeval mag het voorgaande bouttype B
worden gebruikt samen met de oude borgplaat.

Er is geen bezwaar tegen, de bouten van hoofd en
drijfstanglagerkappen, nadat deze zijn losgenomen,
naderhand weer te gebruiken.
MITS DE BOUTEN VOLDOEN AAN DE VOLGENDE
VOORWAARDEN:

De schroefdraad volkomen onbeschadigd is.
De pasvlakken geen vreet-verschijnselen en
. . .geen blauwe aanloopkleuren vertonen.

BIJ TWIJFEL, BOUTEN VERNIEUWEN

KRUKASPOELIE

Voor het verwijderen van de krukaspoelie kan gebruik
worden gemaakt van de speciale trekker,
bestelnummer 535144.

KRUKAS EN HOOFDLAGERKAPPEN

Daar de lagerbelastingen in de loop van de tijd steeds
zwaarder zijn geworden , zijn vanaf motornummer
F65302 wilzigingen Ingevoerd bij de
hoofdlagerschalen en de krukas.

De oliegroef in de ONDER-hoofdlagerschaal is
vervallen, de vlaktedruk per cffi2, is op dit lager
hierdoor verminderd. Het was noodzakelijk om de
krukasboring te wijzigen, waardoor de krukas ook een
ander onderdeelnummer kreeg.

Voorgaande krukas:
Eén olieboring in de hoofdlager-tappen.
Twee olieboringen in drijfstanglagertappen.

Huidige krukas:
Twee olieboringen in de hoofdlagertap.
Eén olieboring in de drijfstanglagertap.
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Om vergissingen te voorkomen heeft men de
fixeringslip van de onderschalen 1 mm breder
gemaakt, zodat deze lip niet meer past in de smalle
uitsparing in de hoofdlagerkap.
Hoofdlagerkappen en cilinderbfok vormen een geheel.
Met de wijziging van de hoofdlagerkap heeft het
cilinderblok een ander onderdeelnummer gekregen.

HET BOVENSTAANDE IS NIET GELDIG VOOR DE
(ATt) MOTOREN DKXE, DKX EN DKZ1160
MOTOREN. VOOR DEZEMOTOhET IS EEN
NIEUWE VERSTERKTE KRUKAS INGEVOERD. Wat
betreft de hoofdlagertappen is er geen verandering in
de diameter. Wel in de afrondingsstraal in de nek van
deze tappen. De konsekwentie van deze afronding is
dat de hoofdlagers SMALLER moeten zijn De lagers

Uitwisselbaarheid:
"oud" cilinderblok + "oude" hoofdlagerschalen
+ oude of nieuwe krukas - toegestaan.
"nieuw" cilinderblok + "oude" hoofdlagerschalen
+ oude of nieuwe krukas - toegestaan.

ELKE ANDERE COMBINATIE IS NIET
TOEGESTAAN

worden nu VooR ALLE 1 100 MoroREN toegepast,
dit heeft voor de voorgaande en huidige typen
motoren geen konsekwenties.
Voor de (ATl) motoren DKXE, DKX en Dt(z 1 160 geldt
UITSLUITEND NIEUWE SMALLE LAGERS
toepassen. De drijfstangtap is bij de nieuwe krukas
verzwaard, zie bij de afbeelding van deze krukas en bij
drijfstangen.



KRUKAS SLIJPEN

Met de wettelijke verplichte invoering van het Sl-
stelsel per 1-1-1 978 moesten o.a. de inch-maten
verdwijnen en plaatsmaken voor metrische maten. Tot
en met 31-1 2-1977 werd de aanduiding op de krukas
in inch-maten gegeven. Daarbij werd bijv. de
ondermaat 0,010" aangegeven met 010; de letters H,

D en N staan voor H - Hoofdlager, p = Drijfstanglager
en N = geNitreerde krukas.
De aanduiding H01O|D020/N op de krukas betekent
dus een 0,010" ondermaat hoofdlager, een 0,020"
ondermaat drijfstanglager en een genitreerde krukas.
De letter-aanduidingen H, D en N veranderen niet en

blijven dezelfde betekenis houden. De inch-
aanduidingen zijn veranderd met ingang van
1-1-1978.
Na de letters H en D komt het ciifer 1 ,2,3,4 of 5. Deze
cijfers geven het aantal malen aan, dat de krukas is

geslepen en indirect dus ook de ondermaat.
Een aanduiding op de krukas kan bijv. ziin H1, D2, N;

d.w.z. een 0,254 mm of 0,010" ondermaat
drijfstanglager en een genitreerde krukas.
Een krukas mag éénmaal op een volgende ondermaat
worden geslpen (d.i. maximaal 0,250 mm) zonder te
worden genitreerd. In ieder ander geval moet de
krukas weer worden genitreerd.
Na he slijpen van de krukas moeten de oliegaatjes
opnieuw worden afgerond (r = 0,5 mm).

KRUKAS, AXIALE SPELING

Het meten van de axiale speling van de krukas moet
met behulp van een meetklok worden uitgevoerd.
Eventueel corrigeren door middel van overmaat
drukringen.

10
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KRUKASSEN

DE (ATt) MOTOREN DKXE, DKX EN DKZ 1160
hebben een andere krukas dan de overige 1 160
motoren.
De hoofdlagertappen zijn voor beide typen gelijk met
uitzondering van de afrondingsstraal, dit heeft tot

43,31

5382

66,605

o98,OO

gevolg dat de hoofdlagers smaller geworden zijn, zie
"krukas en hoofdlagerkappen". Het verschil is in de
krukastappen , deze zijn 4 mm in diameter
toegenomen. De overige maten zijn ongewijzigd.

43,31

5392

66,605

o98,OO

s16 a16
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KRUKAS, AXIALE DRUKRINGEN

De ringen voor het opnemen van axiale druk van de
krukas bevinden zich aan weerszijden van het
hoofdlager.
Bij het monteren van het nieuwe type axiale
drukringen dient er terdege op te worden gelet, dat de
bronzen slijtlaag en de oliegroeven van de ringen
tegen de krukaswang (draaiend deel) komen te liggen.

COM PRESSI EVERHOU DI NG,
VERBRANDINGSKAMER

De zuiger voor de DK en DKA motor verschilt alleen in
diameter van de verbrandingskamer met de zuiger
voor de DKTD, DKT, DKS en DKX.
De (ATl'1 zuiger heeft dezelfde verbrandingskamer als
de opgeladen motoren. Dit houdt verband met de
hogere (16:1) compressieverhouding van de DK en
DKA in vergelijking met de 15:1 voor de andere
motortypen.

ZUIGERVEREN

Topveer 622248
Topveer 622248 is niet symetrisch, zodat bij de
montage moet worden gelet op de aanduiding TOP op
de bovenzijde van de veer.

Compressieveer 622978
Bij de montage moet worden gelet op de aanduiding
"TOP" op de bovenzijde van de veer.

Of ieschraapveer met expansieveer 622979
De expansieveer moet zodanig in de olieschraapveer
worden gelegd, dat zijn verbinding tegenover de
slotopening van de olieschraapveer komt te zitten.

12
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ZUIGERS

Overzicht DK en DKA motoren.

Sedert de introductie in 1969 zijn voor de 1 160
motoren diverse zuigertypen toegepast (Zie
onderstaand overzicht).

ZUIGERS

Overzicht DKT(D), DKS(E), DKX, DKV DKXE, DKX ATI
enDj(Z 1160 motoren.

Motor
nummer

Productie-
zuiger

Vervangings-
zuiger

*F1 9482 241116
Verenpakket
241118
2411 19 (2x)
241ea (2x)

622249 ot
657093
Uitsluitend
per 6 stuks

F1 9483- 1 60581
Verenpakket
241781
241761 (2x)
241762

622249 ot
657093
Ook per stuk!

F25232- 113811
Verenpakket
241781
241761 (2x)
241762

622249 ot
657093
Ook per stuk!

F25868- 515225
Verenpakket
241781
241761 (2x)
241762

622249 ot
657093
Ook per stuk!

F41236* 622249
Verenpakket
622248
622e78 (2x)
622979

657093
Ook per stuk!

F69261 - 657093
Verenpakket
622248
622978
622979

Motor-
nummer

Productie-
zuiger

Vervangings-
zuiger

--' F29081 11602
Verenpakket
241781
241761 (2x)
241762

61 541 0
3691 62
Ook per stuk!

F29082- 51 6649
Verenpakket
24178',1
241761 (2x)
241762

61 541 0
3691 62
Ook per stuk!

F351 40* 1 1 6052
Verenpakket
241781
241761 (2x)
241762

61 541 0
369162
Ook per stuk!

F35684* 61 541 0
Verenpakket
622248
622978 (2x)
622979

3691 62
Ook per stuk!

F92763 - 369162
Verenpakket
622248
622e78 (2x)
622979

In de DKV 1 160
mag alleen deze
zuiger toegepast
worden

F92763- 373660
Verenpakket
622248
622978 (2x)
622979

UITSLUITEND
ATI MOTOREN
DKXE, DKX
DKZ 1160

13



ZUIGERMONTAGE

De zuigers dienen zodanig in het cilinderblok te
worden geplaatst dat de uitsparingen in de
zuigerbodem t.b.v. de kleppen zich aan de tegenover
de nokkenas gelegen zijde bevinden.

DRIJFSTANGEN

De drijfstangen zijn in hun huidige uitvoering volledig
gebalanceerd en van een gelijk gewicht.

Voorgaande uitvoering was vanzelfsprekend ook
gebalanceerd, echter niet gelijk in gewicht.
Deze drijfstangen werden en worden ingedeeld in drie
groepen van elk twee gewichtsklasse wordt met een
bepaalde kleurmerk aangegeven.
rood 4135 - 4170 gram
wit 4171 - 4205 gram

blauw 4235 - 4270 gram
geef 4271 - 4305 gram

oranje 4335 - 4370 gram
groen 4371 - 44OS gram

De vermelde gewichten hebben betrekking op het
gewicht van de complete drijfstang, derhalve met
lagerkap, bouten en moeren, lagerschalen en
zuigerpenbus. Per motor moeten uitsluitend
drijfstangen met eenzelfde kleurmerk worden
toegepast. Uitsluitend in noodgevallen mag een
drijfstang uit een bepaalde groep worden vervangen
door een drijfstang van de andere gewichtsklasse uit
dezelfde groep.
Voorbeeld: een witte drijfstang mag desnoods worden
vervangen door een rode, doch nimmer door een
blauwe, gele, groene of oranje drijfstang. In geval een
drijfstang moet worden vervangen, welke door niet
van een kleurmerk is voorzien, moet deze worden
gewogen, zodat vervolgens aan de hand van
bovenvermelde gewichtsklassen de juiste
vervangingsdrijfstang kan worden gekozen.

14
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Voor de (ATl) motoren DKXE, DKX en DKZ 1 160 is een
nieuwe drijfstang in gebruik genomen.
Behalve een wijziging in de maten van de "ogen" is
ook de bevestiging van de lagerkap van het "grote
oog" gewijzigd van een bout + moer constructie in
een bout bevestiging. De boutkop is een "twaalf
kantige" kop. De drijfstang moet zodanig worden
gemonteerd dat het woord "front" naar de
distributiezijde is gericht. 

:

De zuigerpenbus dient zodanig in de drijfstang te
worden aangebracht, dat het oliegat in de bus precies
correspondeert met de uitmonding van het oliekanaal
in de drijstang. De zuigerpenbus moet na het inpersen
op maat worden geruimd.
Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan
de hart op hart afstand tussen het grote en het kleine
oog.

DRIJFSTANG BEVESTIGI NG

Voorgaande uitvoering :

Kroonmoer met splitpen bout met splitpengat.
Gewijzigde u itvoeri ng :

Gewone moer (vanaf motornummer F29169) in
bout geen splitpengat geen veerring of borgplaat.
Uitvoering (ATl) motoren, DKXE, DKX en Dj(Z
1 160: Bout met twaalf-kantige kop.
Bij montage moet de bout zowel op de draad als
het oplegvlak van de bout voorzien worden van de
schone smeerolie.

Aanhaalkoppel: zijn verschillend , zie Technische
gegevens.

Attentie
Let op juiste positie van de moer op de bout, dit geldt
voor de drijfstang bevestiging voor de niet ATI
motoren.

15



MERKTEKENS OP LAGERKAP

Merktekens op de lagerkappen en op het cilinderblok
moeten met elkaar overeenkomen.

2/-------\-
-------------'- /
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DAF Trucks/sl ijtage meti ngen

cilindervoering, zuiger, zuigerveren en krukas
chassrs nr.:

chassis type:

motor nr.:

motor type:

spec. nr. :

meetplaats 1: ca. 10 mm onder de stootrand van de cilindervoering
meetplaats 6: ca. 30 mm vanaf onderkant cilindervoering

meetresultaten in 0,01 mm

importeur:

datum in bedrijfstelling

afgelegde km's of bedrijfsuren met
betreffende onderdelen

metingen verricht door

a81

zu i gerveerspel i ng topveer
in groef

zuiger- A onder aan zuigerrand,
haaks op zuigerpen

zurgerspeling

topveer

compressieveer 2

compressieveer 3

olieschraapveer

afstand cil i ndervoeri ngkraag
tot bovenkant cilinderblok.

zuigerveer slot opening

- + indien kraag boven blok uitsteekt

- indien kraag lager ligt dan bovenkant cilinderblok

dit formulier is via de DAF Service organisatie verkrijgbaar z.o.z.
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krukas slijtage metingen

opdracht: repareren
revideren
af keuren

aard van het defect:

opmerkingen:
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