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KOELSYSTEEM

A. Thermostaat gesloten
B. Thermostaat open
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Koelwater met een

temperatuur boven 75oC.

I

Koelwater met een

temperatuur beneden 75oC.

ALGEMEEN
DAF past op zijn motoren een koelsysteem toe, dat
onder een overdruk van 0,3 bar werkt. Dit wordt
bereikt door een overdruk-vuldop te plaatsen op de
radiateur of expansietank. Het doel van een dergelijk
overdruksysteem is dat het koelwater eerst bij een
hogere temperatuur zal beginnen te koken dan het
geval zou zijn als het systeem onder atmosferische
druk werkte. Voor de levensduur van de motor is het
belangrijk dat de motor zo snel mogelijk op

temperatuur komt en blijft, ondanks wisselende
belasting en omgevingstemperatuur. Het handhaven
van de temperatuur wordt door de thermostaten
gecontroleerd, de overtollige warmte wordt in de
radiator door middel van een fan en/of de rijwind

afgevoerd. Een bedrijfstemperatuur van ongeveer
80oC is de juiste temperatuur voor de koelvloeistof
Indien de temperatuur voor korte tijd oploopt tot b.v.
.

90-95oC is er geen enkele reden voor ongerustheid.

TEMPERATU URMETER EN/OF VERKLIKKERLAMP
Op het instrumentenbord kunnen zijn aangebracht
een koelwatertemperatuurmeter en/of een
verklikkerlamp. Beide waarschuwingsinstrumenten
worden gecommandeerd door een thermo-element.
Indien het een temperatuur betreft, berust het op
weerstandsverandering en wordt "gever" genoemd.
Betreft het een verklikkerlamp, dan brandt deze lamp
uitsluitend wanneer een bepaalde temperatuur is
bereikt, het thermo-element verricht in dit geval de
functie van schakelaar.

ONTLUCHTEN EN VULLEN
Lucht is een slechte warmte geleider en moet de
aanwezigheid van lucht in het koelsysteem zo goed
mogelijk worden vermeden. Om deze reden is op de
hoogstgelegen plaatsen in het koelwatercircuit een
ontluchtingsleiding aangesloten, welke uitmondt in de
bovenbak van de radiateur of in de expansietank.
Uiteraard moeten beide op het hoogstgelegen punt
van het systeem gemonteerd ziin Bij het vullen van
het systeem moet men als volgt handelen:
Cabine verwarming inschakelen.
Bijvullen tot aan de overlooppijp in radiateur
bovenbak of expansietank.
Motor enkele minuten laten draaien.
Indien nodig weer bijvullen.
OVERDRUK-VULDOP
De vuldop op de radiateur of op de expansietank is
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uitgevoerd als overdruk-vuldop, waarin twee kleppen
zijn gndergebracht. O nder normal e omstand igheden
zijn beide kleppen gesloten. Stijgt de druk in het
koelsysteem echter tot 0,30 bar dan opent de klep C.
Het te veel aan water verdwijnt via de overlooppijp, de
druk herstelt zich op 0,30 bar en de klep C sluit. Klep D
opent, zodra een onderdruk in het koelsysteem
ontstaat doordat het afgekoelde water een kleiner
volume heeft ingenomen. Opheffen van de onderdruk
voorkomt, dat het koelsysteem niet zou worden
bijgevuld van uit de radiateur bovenbak of vanuit de

expansietank.
KOELPROBLEMEN
ls er sprake van een ontoelaatbaar hoge
koelwatertemperatuur, dan zal een systematisch

onderzoek het vinden van de oorzaak bespoedigen.
Belangrijk zijn hierbij de volgende vragen:
Bestaat de klacht vanaf de ingebruik neming van
de (nieuwe) motor?
Zo niet.
Na welk tijdverloop of aantal km's is de klacht
ontstaan?
Ontstond de klacht na een reparatie of zonder dat
er iets bijzonders aan de motor was uitgevo erd?
Werd plotseling een te hoge temperatuur
geconstateerd of ontstond deze in een bepaald
verloop van tijd?
Doet zich verlies van koelwater voor?
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CONTROLE
De antwoorden op voorgaande vragen kunnen reeds
enig inzicht verschaffen omtrent de mogelijke
oorzaken. Hiervan zal het afhangen in welke volgorde
de verschillende controlemaatregelen worden
uitgevoerd.
Inspectie op uitwendige koelwaterlekkages.
Radiateur uitwendig reinigen.
Koelwaterslangen en -pijpen inspecteren op
scheuren, lekkages en eventueel verstoppingen.
Temperatu u r enlof verkl i kkerlampjes controleren
op de juiste aanwijzing en werking.
Thermostaten controleren.
Overdru k-vu ldop controleren .
Werking van de koelwaterpomp controleren.
Controleren op inwendig koelwater verlies.

TESTEN VAN KOELSYSTEEM
Vul de expansietank of radiateur zo vol mogelijk met
koelvloeistof en plaats een testapparaat (normaal in
de handel verkrijgbaar) op de aansluiting voor de
vuldop. Breng het koelsysteem onder druk met het
testapparaat. De testdruk is 0,4 bar overdruk, deze
druk moet 10 minuten bijna constant blijven.
Na het testen moet het koelvloeistofpeil weer op zijn
normale hoogte worden gebracht.
I

NWENDIG KOELVLOEISTOFVERLIES

Inwendig koelvloeistof verlies kan ziin oorzaak hebben
in:
Een defecte cilinderkoppakking.
Een gescheurde cilinderkop of cilinderblok.

Een lekke verstuiverbus.
Voor het afpersen van de motor zijn enkele
afdichtingspfaten nodig, zie speciaal gereedschap.
CILINDERKOP AFPERSEN
Koelwaterkanalen blinderen door middel van de

afdichtingsplaten.
Luchtslang aansluiten op de nippel op een van de

afdichtingsplaten.
Cilinderkop onder water dompelen en luchtdruk
toelaten, ongeveer 4 bar.
MOTORBLOK AFPERSEN
(Eigen) cilinderkoppen op het blok aanbrengen.
Koelwaterkanalen in cilinderkoppen afdichten.
Waterpomp vervangen door een afdichtplaat met
aansluitnippel voor luchtslang.
Motor onder water dompelen en luchtdruk toelaten,
ongeveer 4 bar.

Testapparaat
1. Pomp
2. Manometer
3. Hulpstuk, voor het testen
van de radiateurdoppen.
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5. Kogellager
6. Afstandsbus
7. As

8. Bout
9. Waterkeerring
10. Huis
1 1. Pen
12. Plaat
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3. Bout
Ring

14.
15.
16.
17.
18.

Borgring
Waaier
Pakking
Pakking

WATERPOMP
De ruimte tussen de beide kogellagers moet bij

montage voor een derde gedeelte worden gevuld met
bij voorkeur een vet op lithium basis.
WATERKERING MONTAGE
Voor het monteren van de waterkeerring moet gebruik
worden gemaakt van het DAF gereedschap
no. 535655.
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THERMOSTATEN
Het thermostaathuis is voorzien van een losse zitting.
1. Deksel
2. Huis
3. Zitting
4. Thermostaat

Het heeft geen enkel nut om de thermosta(a)t(en) te

verwijderen. Een aanzienlijk gedeelte van het
koelwater zal de weg van de minste weerstand kiezen.
Dit koelwater zal dus met kortsluiting van de
radiateur - via de bijpass leiding rechtstreeks naar de
waterpomp zijn weg zoeken. Het verwiideren van
thermosta(a)t(en) heeft een omgekeerde uitwerking,
namelijk een (nog) verder oplopen van de
koelwatertem peratu u r.

M = van motor

P = naar pomp
R = naar radiateur

Situatie A: Thermostaat gesloten, by-pass open.

Situatie B: Thermostaat open, by-pass gesloten.

Situatie C: Thermostaten verwijderd.
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Vanaf motornummer F33013 zijn koelsysteem en
ventilatorkoppeling ingrijpend gewijzigd.
Gewijzigde waterpomp.
Gewijzigd waterpomphuis met grotere
waterdoorlaten : waterverplaatsing verhoogd van
430 tot 500 ltr/min.
Gewijzigde achterplaat; bevestigingspatroon op
het motorblok echter ongewijzigd.
Gewijzigd schoepenwiel, waardoor de snef heid van
de waterstroom wordt teruggebracht van 5 m/sec
tot 2,5 m/sec.
Zw aar de re kogell agers.
Pompas diameter vergroot van 20 tot 25 mm Q.

o,3-o,6

Geheel gewijzigde ventilatorkoppeling, welke met een
lichte perspassing en met een spie op de
waterpompas wordt bevestigd.
Bij reparatie of vervanging van de ventilatorkoppeling
moet tevens het lagerhuis worden gecontroleerd. Een
uitgeslagen lagerhuis en/of versleten lagers moeten
worden vernieuwd.

Voorgaande situatie

Het verdient aanbeveling de aanlegvlakken van de
ankerschijf en de koppelingdrager van een gebruikte
ventilatorkoppeling te controleren en zonodig te
vlakken alvorens de koppeling samen te stellen.

Ol-0,6

Huidige situatie
ELECTROMAGNETISCHE VENTILATORKOPPELING EN WATERPOMP
1. Zelfborgende moer
2. Borgveer
3. Kogellager (2x)

16. Snaarschijf
17. Bfokkeerplaat
18. Veerring

4. Afstandsbus

1

5. Naaf
6. Koppelingsdrager
7. Borgveer
8. Afstandsbus
9. Waterpompas
10. Kogellager (2x)
11. Waterkeerring
12. Waaier
13. Borgplaat
14. Moer
15. Waterpomp

9. Bout
20. Bout
21. Spoel

22.Varistor
23. Veerring
24.Zeltborgende moer
25. Ring
26. Naaf compleet
27. Atstandsbus
28. Borgveer
29. Kogellager (2x)
30. Borgveer

31 . Spie

32. Borgveer
33. Waterpompas
34. Afstandsbus
35. Kogellager (2x)
36. Waaier
37. Waterpomp
38. Snaarschijf
39. Bout
40. Blokkeerplaat
41. Spoel
42. Bout
43. Varistor
44. Veerring

VENTILATOR BLOKKERING
Wanneer de ventilator niet in werking kan worden
gesteld als gevolg van een electrische storing, kunnen
de koppelingsdelen mechanisch worden gekoppeld
door de bout 1 (2x) te lossen en de plaat? (2x) omlaag
te tikken totdat deze met zijn lip in de andere
koppelingshelft valt. Daarna de bouten weer
vastzetten.

OVERZICHT VENTILATOREN
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling in de toepassing der verschillende ventilatoren.

Motor
type

Ventilator

DKA

505 347
51 1 055
260 732
653 087

&

DKr(D)

DKS(E)
&

DKX

505 347

665 481
656 452

Vaste

Electr.

Visco

koppeling

koppeling

koppeling

x
X

x

623744
632744

x

:

ventilator

I

O 620 mm

7

A 620 mm
A 525 mm
A 620 mm

I
653 086

7

632 744

9

u:r744

9

*r

853
652 853

655 158

Diameter

Aantal
bladen

I

9

A 620 mm
A 620 mm
A 620 mm
A 62A mm

Hieronder vo lgt het overzicht van de 1 160 ATI motoren en DKV 1 160.
DKV

287 639
287 639

51 1 055

260 732

665 481
655 1 58
655 158
DKX(E)

':'63e

DKZ

665 481

Tropen

665 1 58
665 1 58
659 31 9
659 31 I
659 31 9

287 639

Ito

z4s

X

':'63e

284 248

9

I
I
I

A 620 mm
A 620 mm
A 620 mm

9

A 62A mm
A 620 mm
A 620 mm
A 620 mm
A 620 mm
A 624 mm

I

9

9

X

269 792

9

X

368 287

O 624 mm

A 525 mm
A 620 mm
A 620 mm
A 620 mm

9

284 248

X

665 481
665 1 58
665 1 58
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HYDRAULISCHE AANDRIJVING VAN VENTILATOR

sB 3000
In de SB 3000 wordt de koelvloeistof in de radiateur en
de inlaatlucht gekoeld door een hydraulisch
aanged reven venti lator.
De vloeistof wordt door de pomp 1 uit de voorraadtank
3 gezogen en via een drukdemper 2 en fijnfilter 4 naar
de regef klep 5 geperst. Voor de regelklep is een

aftakking in het hydraulisch systeem welke op zijn
beurt de hydraulische ventilatormotor 6 aandrijft. De
vloeistof stroomt na de regelklep of de ventilatormotor
terug naar de voorraadtank.
De werking van het systeem is als volgt:
als de regelklep gesloten is, kan de volle vloeistofdruk
naar de ventilator motor gaan en zal de ventilator met
het maximaal aantal omwentelingen meedraaien. Als
de koelvloeistof NIET op temperatuur is dan mag de
ventilator NIET maximaal meedraaien maar met een
beduidend lager toerental. Als de regelklap nu opent
zal een deel van de vloeistof door de regelklep
stromen, de druk in de persleiding zalhierdoor dalen.
Door een druk verlaging in het systeem zal de
hydraulische ventilator met een lager toerental gaan
draaien.
De regeklep heeft dus de functie om het hydraulisch
systeem "kort te sluiten".
De regelklep wordt op zijn beurt geregeld door een
thermostatisch bediende stuurklep 7 , de klep reageert
op de temperatuur van de koelvloeistof . De stuurklep
zit in een stuurleiding die zijn druk rechtstreeks krijgt
van het hydraulisch systeem. In de toevoeraansluiting
van de stuurklep is een gecalibreerde opening
gecombineerd met een filter gemonteerd. Als de
koelvloeistof van de motor koud is, zal de stuurklep
zich openen. Het openen van deze klep zorgl er voor
dat de retourleiding van het stuursysteem onder druk
komt, waardoor de regelklep zich zal openen. De druk
in het hydraulisch systeem zakt en de ventilator zal
hierdoor met een lager toerental draaien. Na de
ventilator stroomt de vloeistof via een luchtgekoelde
spiraal I terug naar de voorraadtank.

Om de juiste werking van de installatie te controleren
is het noodzakelijk om de druk in het hydraulisch
systeem en het toerental van de ventilator te meten.
Om de druk te meten kan gebruik gemaakt worden
van de manometer welke bij het speciaal gereedschap
van de stuurinrichting wordt gebruikt,
DAF no. 535653. De manometer wordt aangesloten
op de bovenkant van de regelklep, bij aansluiting "A",
zie afbeelding. De omwentelingen van de ventilator
moet worden gemeten met een tachometer, een
optische meter is het meest geschikte type voor deze
meting.
In bijgaand grafiek kan de verhouding tussen druk in
het systeem en het ventilator toerental worden
afgef ezen.

Indien de ventilator bij een WARME en BELASTb
motor niet meedraait kan de oorzaak zijn;
Lekkage van het hydraulisch systeem.
Vervuild fijn filter.
Niet of slecht werkende regelklep.
Indien het vermoeden bestaat dat het toerental van de
ventilator te hoog is bij een KOUDE motor, dan moet
dit toerental worden gecontroleerd. De meting moet
gebeuren bij MAXIMUM ONBELAST toerental van de
motor. De ventilator mag met NIET MEER dan 1300
o.p.m. draaien. ls het toerental hoger dan is de
oorzaak hiervan meestal de vervuifing van de
gecalibreerde opening, reinig het filtertje en
gecalibreerde opening.
Het fijn filter moet bij de "NUL" inspectie worden
vernieuwd, daarna jaarlijks bij dez.g.n. "8" beurt. Het
systeem moet worden gevuld met een hydraulische
vloeistof , welke voldoet aan de specificatie AQ-ATF
type A suffix A deze vloeistof is dus geschikt voor
zowel stuur als ventilator systeem. Als er na een
reparatie vloeistof moet worden bijgevuld, dan kan dit
gedaan worden door de voorraadtank te vullen,
ontluchten is dan NIET noodzakelijk. Het systeem is
zelt ontluchtend.

1. Hydraulische pomp

2. Drukdemper
3. Voorraadtank

4. Fijnfifter
5. Regelklep
6. Ventilatormotor
7. Stuurklep

8. Koelspiraal
9. Toevoerleiding
10. Retourleiding

A
B
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Druk versus fan toerental
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a = warme Olie
b = koude olie
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