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De vermelde gegeyens hebben betrelrldng op Íabrleksnleuwe onderdelen.
Tussen haakfes vermelde mln. en mar.'waarden getden b[ slfltage.

ALGEMEEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Motorfabrlkaat
Model
Type
Aantal clllnders
Borlng (nomlnaal)

Slag
Glllnder Inhoud
Statlonalr toerental
Max. toerental onbelast
Max. toerental belast
Gompressleverhoudlng
Verbrandlngsvolgorde
Gewlcht droog, Incluslef accessolres
Toegepaste draadsoort

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Hulpgereedschap, meten van motortoerentallen
Hulpgereedschap, meten van compressle
Gereedschap, (de-)monteren van cll. voerlng, cpl.

draadspll
schlff

bus
bus

Drllver, Inpersen van klepgelelders
DrlJver, ultpersen van klepgelelders
Handfrees, relnlgen van verstulverrulmte In cll.kop

Verstu lverbus-u iEetter

Trekker, demont. van krukaspoelle en nokkenas-
tandwlel
Bus, centrerlng van nokkenas
DrlJver, mont. van lagerbus van smeerollepomp-
aandrlJfas
Stempel, mont. van waterpomp waterkeerrlng

NL 03-72
Pflnted ln lhe Netherlandg

DAF

DD 575

Watergekoelde dleselmotor met dlrecte Inspulting
6
100,62 mm
120,65 mm
5,75 llter
400+50 omw/mln
2úO omw/mln
2400 omMmln
16 :1
1-#2<
+ 530 kg
volgens SAE-normen

DAF bEstelno.

2-99-535265

2-9S535264
2-99-535625

2-9S535626
2-99-535627

2-99-535632

2-99-535633

2-99-535073

2-99-555074

2-99'535058
2-99-535299
2-99-535300

2-9fJ-|53514p-

2-59-535U7

2-99-535076

2-99'535655



UITBOUWEN EN INBOUWEN

Aanwllzlngen

- Cabine kantelen

- Complete radiator van de steunen (16) afne-
men; zie afb.

- Brug met achterste cabinesteun afnemen;
zie afb.

- Complete koppeling bedieníngscilinder afne-
men van het koppelingshuis; leidingen nlet los-
nemen I

- Stuurbekrachtiging pomp en vloeistof reservoir
afnemen; leidingen nlet losnemenl Zie afb.

- Complete uitlaatpijp afnemen

- Gontroleren of alle leldingen en bedradingen
tussen motor en chassis ziJn losgenomen

- Versnellingsbak uitbouwen

- Motor uit het voertuig takelen; hierblj uitslul-
tend de hiJsogen van de motor gebruikenl

N.B. Bij een niet-gecarrosseerd voertuig kan de
motor desgewenst tegelljk met de versnellingsbak
uit de wagen worden genomen.
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CONTROLE EN AFSTELLINGEN

2-99-535265

NL 0g_72
Prlnted In the Neîherlands

lnspultmoment

lnspuítmoment: 28' vóór B.D.P.

lnstelling:

- Zuiger no. I ln compressieslag plaatsen (con-
troleren met behulp van bijv. een compressie-
meter).

- Vliegwlel tornen tot het merkteken No. 1 inj.
zich precies onder de wijzerstift bevindt.
Tornen altijd in draairichting van de motor,
teneinde de tandspeling op te hetfenl

- Klembouten van brandstofpompkoppeling-stel-
plaat losdraaien.

- Brandstofpompvllegwiel zo ver draaien tot de
merkstreep zich precies onder de wijzernaald
bevindt.

- Klembouten van de stelplaat weer vast zetten.

- Inspuitmoment op de gebruikelljke wijze na-
controleren met behulp van ,,zwanehals".

Zie ook,,Brandstof pomp vervangen ", g roep +90-2.

1. Vliegwlel
2. Stelplaat

3. Klembout (2x)

4. Wijzernaald

Molor loerentallen

(zie ook onder ,,Brandstofsysteem - regulateur)

Statlonair toerental : 400-2150 omw/min.
Max. onbelast toerental: 2O40 omw/min.

Afstelling:

- Toerenteller door mfddel van speciaal gereed-
schap 535265 aansluiten op de toerenteller-
aandrljvlng van de motor

- Stationair toerental instellen door mlddel van
de stelbout (1)

- Max. onbelast toerental instellen door middel
van de stelbout (2)

1. Stelbout, stat. toerental
2. Stelbout, max. onbelast toerental

D



2-99-535264

Compressle

Gompressie einddruk i 27,8 ! 1 kg/cm2
(395 + 15 lbs/sq.ln)

Meet condities:

- gebruikmaklng van speciaal verloopstufi
5#2U

- gebruikmaking van Motometer type 289D

- koelwater op bedrllfstemperatuur

- motor toerental:250 omdmln.

)
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CILINDERBLOK EN VLIEGW]ELHUIS
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l. CarterventllatleplJp
2. Pakklng
3. Carterventilatlefllter
4. Z|Jdeksel
5. Pakklng
6. Clllndervoering
7. Vulring
8. Plug
9. Lagerbus

10. Plug
11. Cillnderblok
12. Nokkenas-lagerbus, achter

NL 03-72
Prlnted In the Netherlands

13. WiJzernaald
14. Ollekeerringhouder
15. Oliekeerrlng
16. Pakklng
17. Vllegwlelhuls
18. Paspen
19. Pakklng
20. Aanslagplaat
21. Motorsteun rubber
22. Centreerrlng
23. Motorsteun, achter
24. Waterdeksel

25. Pakklng
26. Paspen
27. Motorsteun, voor
28. Motorsteun rubber
29. Hoofdlagerkap bout
30. Borgplaat
31. Plug
32. Plug
3fl. Nokkenas-lagerbus, mldden
34. Paspen
35. Nokkenaslagerbus, voor
36. Slultplug
37. Wateraftapkraan



TECHNISCHE GEGEVENS

Clllnderblok

Diepte van kamer voor cillndervoering kraag

Afstand hart krukas tot bovenkant clllnderblok

Glllnderblok

Grondbciring voor clllndervoerlngen, std.

G rondbori ng voor cillndervoeringen, overmaat

Grondboring voor hoofdlagerschalen
Grondboring voor nokkenas-lagerbussen 1 en 4

Grondborlng voor nokkenaslagering 2 en 3
(in blok)

Grondboring voor klePstoters

Clllnderroerlngen

Buitendiameter cllindervoering, std.

Buitendiameter cilindervoering, overmaat
Bínnendiameter clllndervoerlng
Binnendiameter cillndervoering na inpersen

Hoogte cilindervoerlng boven cllinderblok

Vllegwlelhuls

Max. excentrlciteit t.o.v. krukas

Aanhaalkoppele

Tapeinden voor cilinderkop bevestiging
Vliegwielhuis bevestlgingsbouten

REPARATIE AANWIJZINGEN

12,60(F 12,700 mm

454,640-454.,72O mm (min. 452î,440 mm)

105,665-105,687 mm

105,915-105,937 mm

82,88 - 82,906 mm

59,680- 59,710 mm

53,ff10- 53,360 mm

3Íl,Sl0- 33,355 mm

105,67 -105,69 mm

105,92 -105,94 mm

100,62 -100,64 mm

100,60 -100,63 mm

+0,0f -+0,08 mm

0,2 mm

8,3 mkg (60 ft.lbs)
2,5 - 3 mkg (18 - 21 tt.lbs)

Voor het inpersen en uittrekken van cilindervoe-
ringen dient blj voorkeur gebruik te worden ge-
maakt van het DAF-gereedschap no. 2-99-535625.
Smeer blj het inpersen de voering uitwendig in
met een geringe hoeveeheid van een hiervoor ge-
schikt smeermiddel; bijv. Shell vet 529274, lood-
wit of desnoods dunne smeerolie. Moeilijkheden
blJ het inpersen zlJn vrijwel steeds een gevolg van
een overmatig insmeren of de aanwezigheid van
restanten van smeermiddelen welke een vorige
maal zijn gebruikt b|J het inpersen.

N.B. 2-99-535625 is het bestelnummer van het
complete gereedschap.

2-99-53s626*
2-99-535632 
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Het DAF-gereedschap 2-99-535625 is tevens ge-
schikt om te worden gebruikt in combinatie met
universele - in de handel verkrijgbare - hydraulF
sche apparatuur met 30 ton werkdruk (bllv. Owa-
tonna Tool Gompany).

Teneinde ingeval van abnormale cilindervoerlng
slijtage het vinden van de mogelijke ooaaken te
bevorderen, is het noodzakelijk om van de betref-
fende voering(en) het slijtagebeeld vast te leggen.
Daarvoor dlent gebruik te worden gemaakt van
het formulier, waarvan een model is afg.edrukt op
blz.5.

Wanneer overmaat cilindervoeringen zijn aange-
bracht, moet het merkteken 51 links achter In
het cilinderblok worden ingeslagen. Tevens moet
de vermelding C.S1 op het motor specificatie-
plaatje worden aangebracht.
Wllzlglng: Naderhand is bepaald, dat het merk-
teken Sl boven het motornummer in het cilinder-
blok moet worden ingeslagen.

Na het vlakken van het blok moet de kamerdiepte
voor de kraag van de cilindervoering zonodig op
zijn oorspronkelijke waarde worden gebracht. Af-
slijpen van de voerlngkraag is niet toegestaan.
De hoogte, die de cilindervoerlng boven het blok
uitsteekt, dient met behulp van een micrometer
te worden gemeten en moet zonodig met behulp
van vulrlngen worden gecorrlgeerd.

NL O&72
Prlntod ln the Notherlands



Voor revlsle doeleinden ls ook voor de twee
midden nokkenas lageringen een lagerbus lever-
baar. De boringen ln het clllnderblok moeten dan
worden gebracht op 59,680{9,710 mm. Na in-
persen lagerbus ruimen op 53,33-53,36 mm.

Na het aanbrengen van het vliegwielhuis moet
worden gecontroleerd of de pasrand zuiver cen-
trisch ten opzlchte van de krukas ligt.

De bevestlglngsbouten van het vliegwielhuis moe-
ten op de aangegeven wijze d.m.v. een borgdraad
worden geborgd.



DAF CILINDERVOERING SLIJTAGE METINGEN

Extra exemplaren van dlt lormullsr zun vla de
DAF Servlce organlsatl€ verkrugbaar.

G.A.-no.
DAF-werkplaats:

Datum :

Ghassls type "................-.....

Motor type

Motor no.

Spec. no.

Datum in bedrlJf stelllng :

Aantal afgelegde km's met
betretfende cil.voeringen :

Metingen verricht door :

MEET AANWIJZINGEN

Meetplaats 1 : ca. 10 mm onder de stootrand van de cillndervoering
Meetplaats 3 : ca. 20 mm vanaf onderkant cilindervoering

FH
MEET RESULTATEN

Gllinder

a A1
o A2
g A3
aB1
aB2
aBs
Zuiger-@
onder aan
zuigerrand,
haaks op

Zuiger-

X = slot openlng

Topveer

Compr.veer

Compr.veer

Olieveer
Olieveer

Afstand cil.voering-kraag tot bovenkant cilinderblok:

.................. mmt .................. mm* .................. mm*
* + indlen kraag boven blok uitsteekt

NL 0&72
Prlnted In the Nethorlands

Y = zulgerveerspellng In groef

.................. mm* ..................mmt ..................mmr

- indlen kraag lager ligt dan bovenkant cll.blok

1 2 3 4 5 6

X Y X Y X Y x Y x Y x Y



NIEUW-MATEN (mm's)

@ Borlng in cilinderblok voor
clllndervoerlng

standaard
overmaat

lr,lrw.-A cillndervoering

Zulger-Q onder aan zuiger-
rand

Zuigerspeling

Afstand cllindervoeringkraag
tot bovenkant clllnderblok

Groefbreedto topveer

Groefbreedte compr.veer

Groefbreedte olieveer

Breedte topveer.

Breedte compr.veer .

Breedte olieveer

Groefspeling topveer

Groefspeling compr.veer

Groefspeling olieveer

DA 475
DD 575
DS(D) 575

DF 615
DT(D) 615

DH 825
DU 825

DK 1160-serie

105,665'105,687
105,915-105,937

108,989-109,011 129,4€7-123,513
123,72-123,74

135,987-136,013
136,237-136,2trì

100,600-100,630 1(M,160-104,190 117,985-118,015 129,982-130,022

100,457-100,482 104,00s'104,025 117,821-117,U6 125,755-1N,780

0,11& 0,173 0,135- 0,185 0,139- 0,194 0,14& 0,18Ít

+0,ù1 -+0,08 +0,01 -+0,08 +0,02 -+0,08 +0,02 -+0,08

2,470- 2,490 2,590- 2,610 3,08 - 3,10 9,25 - 9,27

2,470- 2,490 2,570- 2,590 3,06 - 3,08 3,23 - 5,25

6,390- 6,410 6,(M0- 6,060 6,04 - 6,06 6,99 - 6,41

2,362- 2,975 2,478- 2,490 2,978- 2,990 9,162- 3,175

2,350- 2,375 2,4@- 2,gg 2,96&' 2,990 3,162- 3,175

6,312- 6,325 5,978- 5,990 5,978- 5,990 6,312- 6,325

0,095- 0,128 0,100- 0,132 0,09 - 0,122 0,075- 0,108

0,095- 0,140 0,081- 0,126 0,07 - 0,114 0,055- 0,088

0,065- 0,098 0,050- 0,082 0,05 - 0,092 0,065- 0,098

AFKE[JR NORMEN
Clllnderyoeflng. Vernieuwen Indlen :

- loopbeeld niet egaal ls

- groeven aanwezig zlln

- het'verschll tussen de metingen op de meetplaatsen I en 3 meer dan 0,07 mm be-
bedraagt.

Indien in het cllinderblok de boring voor de cilindervoering 0,05 mm groter is dan de
maximum nleuw-maat, moet het blok worden uitgeboord en moet worden overgegaan
op cllindervoeringen met overmaat buitendiameter.

Zulger. Vernleuwen lndien :

- loopbeeld niet egaal is

- groeven aanwezig zlJn

- sponnlngen voor de zulgorveren ultgeslagen zijn

- zulger-@, gemeten ondsr aan de rand van de zuiger, haaks op de zuigerpen, meer
dan 0,03 mm kleiner is dan de nominale zuiger-@.

Zulgerveren. Altiid vernieuwen.

REPARATIE RICHTLIJNEN

- Glllnderuoerlngen: Indien gebruikt, altlld eerst hohnen; steenkorrel : 200.

- Hoofd- en drfifstangtagers: Indien de lndium-laag nog geheel Intact is, lagerschalen niet vervangen.

BIJ werkzaamheden'boven 100.000 km :

- Ultlaatkleppen : altljd vernieuwen

- lnlaatklepgelelders : controleren op slijtage.
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CILINDERKOP EN KLEPMECHANISME

NL 03-72
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1. Clllnderkopdeksel
2. Borgveer
3. Bout
4. Garterventllatlefllter
5. Fakklng
6. Pakklng
7. Kleppenmantel
8. Afdichtrlng
9. Drukveer, lang

10. Tulmelaaras
11. Tulmelaaras stoel
'12. Tapeind, lang
13. Veerrlng
14. Moer
15. Zelfborgende moer
16. Tapelnd, kort
17. Moer
18. Klepstelbout
19. Tulmelaar i. .. '

20. Tulmelaarbus
21. Drukring
22. Afsluitplaat
23. Borgring
24, Drulseer, kort
25. Slultrlng
26. Pakking
27. Klepstoterstang
28. Paspen
29. Spanstlft
30. KlephoedJe
31. Klepsple
32. O-ring (alleen voor inlaat

klep)
3ifl. Klepveerschotel
34. Klepveer, blnnen
35. Klepveer, bulten
36. Klep
38. Klepgelelder
39. Verstuiverbus
40. Afslultdeksel
42. Klepstoter
43. Afdlchtrlng
4. Plug
zl5. Verloopnlppel
46. Atdichtrlng
47. Veerrlng
ul8. Inbusbout
49. Tapelnd
50. Moer
51. Clllnderkop
52. Husoog
53. Veerrlng
54. Bout
55. Koppakklng
56. Klepzlttlng, ultlaat
57. Pakklng
58. Husoog
59. Veerrlng
60. Bout



TECHNISCHE GEGEVENS

Clllnderkop

Hoogte
Min. hoogte
Diameter grondborlng voor klepgelelders

Klepgeleldors

Totale lengte
Uitwendlge dlameter
Inwendlge dlameter vóór het lnpersen
Inwendlge diameter na het Inpersen
Perspasslng
Leng,te boven de kop ultstekend

l(epzlttlngrlngen

Klepzlttinghoek
Breedte (nleuw)

Dikte
lnwendige dlameter
Uitwendlge dlameter

Kamer ln clllnderkop

Dlepte
Dlameter

Kleppendlagram

lnlaatklep opent (bll I
lnlaatklep slult (bU 1

Uitlaatklep opent (bU I
Ultlaatklep slult (bU f

Kleppen

mm meetspellng)
mm meetspellng)
mm meetspellng)
mm meetspellng)

Klepschoteldlameter
Hoek van klepschotel
Klepsteel dlameter
Speling tussen steelen gelelder
Klepspellng (warm)
Llchthoogte

Klepveren

Indrukken tot:
Veerspannlng

Lengte blf ma:<. Indrukklng
Veerspannlng

86,31 -86,41 mm
86,11 mm
14,298_14,900 mm

7O,g -71, mm

14,331-14,939 mm
8,72* 8,737 mm
8,705- 8,717 mm
0,03 - 0,05 mm

?2,4 -29,4 mm

lnlaat

30' t 15'

1,2-1,5 mm
4,43 - 4,5.3 mm

37,53 -37,69 mm

48,374-48,386 mm

Inlaat

5,70 - 5,80 mm
8,2W,260 mm

3'na BDP

34" na ODP

3Íl' voor ODP
2' voor BDP

lnlaat

41,9 42,1 mm
29"30' t 15'

8,649- 8,661 mm
o,o4F 0,069 mm

0,5 mm
9,65 mm

Blnnenveer

40,7 mm
10,4-11,4 kg

30,9 mm
18,8-20,8 mm

Ultlaat

30' t 15'

1,5-1,8 mm

8,52 - 8,62 mm

u,21 -U,37 mm

45,28H5,301 mm

Ultlaat

10,05 -10,25 mm
45,18745,213 mm

Ultlaat

39,27 -39,47 mm
29'30' t 15'

8,62+ 9,ff16 mm
0,069- 0,093 mm

- 0,5 mm

9,65 mm

Bullenveer

4{1,2 mm

21,123,4 kg

&3,5 mm
39,4--4Íf,4 kg
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Klepstotere

Uitwendige dlameter
Speling in cilinderblok

Stooletangen

Lengte tussen bol en cup
Max. toelaatbare krommlng

Tulmelaarae

Uitwendige diameter
lnwendige diameter tuimelaar-lagerbus (geruimd)

Speling bus op as

Aanhaalkoppels

Cilinderkop moeren
Tuimelaarstoel moer
Verstuiverknevelmoer

REPARATIE AANWIJZINGEN

NL 0+.72
Prlnted In the Nstherlandg

33,27F&,297 mm

0,043- 0,081 mm (max.0,15 mm)

374,1474,7 mm

0,25 mm

2.,19*22,206 mm

22,219-22,234 mm

0,007- 0,041 mm (max. 0,09 mm)

2*26,4 mkg (18(F190 ft.lbs)
8,7 mkg (65 ft.lbs)
5 mkg (35 ft.lbs)

De motor wordt afgeleverd met ingeperste klep-
zittingen voor de uitlaatkleppen, terwiJl de klep-
zittingen voor de inlaatkleppen rechtstreeks In de
cilinderkop zijn gefraisd. Indien tot revisie van de
motor wordt overgegaan, kunnen zonodig ook
losse klepzittingen voor de inlaatkleppen worden
besteld.

De in de cilinderkop aan te brengen kamer voor
een inlaatklep zittingring. De klokuitslag t.o.v. de
boring voor de klepgeleider mag max. 0,02 mm
bedragen. De klepzittingringen moeten worden
Ingeperst of ingevroren.

ú?rqoî3



229 to,s
De klepgeleiders moeten zodanig in de cilinder-
kop worden geperst, dat hun zlJde met de groot-
ste afschulning bóven de cilinderkop uitsteekt.
De lengte van het boven de cilinderkop uitsteken-
de gedeelte van de klepgeleiders moet 22,+2$4
mm bedragen.

2-99-535073
Voor het uit- en inpersen van de klepgeleiders is
speciaal gereedschap leverbaar, resp. de besteF
nummers 2-99-535074 en 2-99-535073.

a-,

2ss-535074j
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Voor het venrlJderen van een verstuiverbus kan
gebruik worden gemaakt van een binnentrekker
of van een zelf te vervaardigen hulpgereedschap
(zie afboelding).
34" BSP schroefdraad in de verstuiverbus tappen
en het gereedschap in de verstuiverbus draaien.
Vervolgens het gereeQschap samen met de ver-
stuiverbus ult de cilfnderkop trekken of slaan.
Atlentle: zonodig boring in cilinderkop dicht-

stoppen, zodat geen metaaldeeltjes in
de verbrandingsruimte kunnen vallen.

Voor het reinlgen van de verstuiverruimte in de
cilinderkop kan gebruík worden gemaakt van de
schrapsr, bestelnummer 2-99-535058. Vóór het ge-
bruik de kop van de schraper met vet lnsmeren.
Zie ook,,Verstuivers", groep 4-93-2.

Aftentle: zonodig boring in cillnderkop dicht- *itl
stoppen, zodat geen metaaldeeltjes in iitil,,
de verbrandingsruimte kunnen vallen. ''tìf ,;

:,1 r,

Na het aanbrengen van de verstuiverbussen ver-
dlent het altijd aanbeveling deze uit te zetten met
behulp van het speeiaal gereedschap 2-99-535299
en 2-99-535300, waarmede resp. de bovenste en
de onderste helft van de verstuiverbus wordt uit'
gezet. Dit gereedschap kan ook worden gebruikt
in gevallen van niet-ernstlge waterlekkage langs
de verstuiverbussen.

2 -99-535299

NL 0&72
Prlnted ln the Nothsrlands



De plaats van de naad In de lagerbus t.o.v. de
tulmelaar mag wlllekeurlg worden gekozen. Ver-
geet echter nlet het oliegaatje te boren na het
Inpersen van de lagerbus.

De koppakking moet droog worden gemonteerd,
nadat cilinderkop en blok zonodig zlJn gevlakt. De
smalle felsrand moet zich altiJd aan de zllde van
de cllinderkop bevinden.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

Koppakking dróóg, dus zonder olle o.i.d. aan-
brengen, uiteraard nadat blok en kop zorgvul-
dig zijn gereinigd.

De schroefdraad van het tapeind benevens het
draagvlak onder de moer met een weinig olie
insmeren.

Moeren gelljkmatig') aanhalen in de voorge-
schreven volgorde.

Motor op bedrljfstemperatuur brengen.

Motor afuetten en teruill deze nog warm ls,
handeling 3 herhalen.

Na 500 km (25 bedrljfsuren) de moeren weder-
om natrekken bij warme motor; hierbij de
moeren eerst iets losdraaien (max. r/e slag).

Moeren aanhalen in drie fasen:
1&-2126 mkg.
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Het instellen van de klepspeling dlent blj niet-
draaiende motor te worden uitgevoerd en blj
voorkeur als de motor nog'warm is.
Het controleren van de klepspellng moet behalve
bll de periodleke onderhoudsbeurten bovendien
altijd worden uitgevoerd nadat een of meer ver-
stuivers zijn vervangen.

De lucht ten behoeve van de carterventilatle wordt
aangezogen via het fllter op het kleppendeksel
(tevens vulopening voor de motorsmeerolle). Vla
een omlaag gerlchte afzuigpilp wordt de damp
ult het motorcarter afgezogen.

Onderhoud:

- Filter goed uitspoelen in gasolle of spoelolie.

- Fllter fllnk uitslaan.

- Filter onderdompelen in schone motorolle.

- Filter wederom flink uitslaan.

4rr,i

NL gg_72
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WIJZIGINGEN

Opelultlng van tulnelaaras

De opsluigng van de tulmelaaras zal worden gewljzlgd. Drukrlng 21 en borgrlng 23 komen te vervallen

en worden voryangen door de platte borgveer 61.

A. Oude sltuatie B. Nleuwe sltuatie

Tulmelaaras
Drukrlng
Borgring
Drukveer
Slultrlng
Borgveer

Klepveerechotels

Oude sltuatle:

10.

21.
a.
24.

25.

61.

- niet-roterende klepveerschotels op inlaat- en uitlaatkleppen

- O-rlngen (32) op inlaatklepstelen

- roterende klepveerschotels op lNlaatkleppen

- géén O-ringen (32) op inlaatklepstelen

Nieuwe sltuatle:
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KRUKAS, DRIJFSTANGEN EN ZUIGERS

út-l-..:y\ è=41v)

..17

.S\w1a

ftV

24(6X)

1. Zulger
2. Borgveer
3. Zulgerpen
4. Topveer
5. Compressieveer
6. Olleschraapveer
7. Drllfstang
8. Zulgerpenbus
9. Drufstang lagerkapbout

't0. Kroonmoer
ll. DrlJfstang lagerschaal
12. Veerrlng
13. Slultrlng
14. Krukas tandwlel
15. Sple
16. Krukas
17. Drukrlng helften
18. Hoofdlager schalen

>.=-1NI

19. Vllegwiel
20. Starterkrans
21. Paspen
22. Borgplaat
23. Moer
24. Bout
25. V-snaar poelle
26. Trllllngdemper
27. Paspen
28. Tornbout
29. Aanslultflens
30. Borgschroef
31. Bout
32. Tapelnd
3fl. Rlng
&4. Ventllator
35. Veerrlng
36. Moer

NL 0$'72
Prlnled ln the Notherlandg
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TECHNISCHE GEGEYENS

Krukas

Max. klokultslag tussen twee naast elkaar gelegen
hoofdlagertappen

Max. klokultslag op mlddelste hoofdlager bil on-
dersteuning t.p.v. voorste en achterste hoofd-
lagertap.

Hoofdlagerlappen

Diameter
Ondermaten
Breedte le lagertap
Breedte 2e,3e,5e en 6e lagertap
Breedte 4e lagertap
Breedte 7e lagertap
Afrondingsstraal
Max. toelaatbare ovalltelt bll sl[tage

Drfifstanglagertappen

Diameter
Ondermaten
Breedte
Afrondlngsstraal
Max. toelaatbare ovalitelt b[ sllJtage

Axiale spellng krukas
Axiale speling
Dikte van drukrlngen
Overmaat drukrlngen
Hlerbil 4e lagertapbreedte slflpen op
(Denk aan afrondlngsstraal)

Hooldlagerschalen

Inwendige dlameter (gemonteerde toesland)
Lagerspellng
Ondermaten

Drfifstan gla gerschalen

lnwendige dlameter (gemonteerde toestand)
Lagerspellng
Ondermaten

Drffstangen

Diameter grondborlng grote kop
Diameter grondboring klelne kop
Afstand h.o.h. grote en kleine kop
Ultwendlge dlameter bus
Perspasslng bus In drlJfstang
lnwendige diam. bus In klelne kop rulmen op
Zulgerpenspellng In drfifstangbus

0,08 mm

0,15 mm

78,7&-79,7il mm
5x0,2il mm (max.1,27 mml
46,87 47,13 mm
35,433-35,687 mm
49,53 -49,58 mm
49,46 -49,66 mm
3,55 - 4,05 mm
0,07 mm totale klokultslag

60,91f-+0,974 mm
Sx0,2il mm (max.1,27 mml
4Í1,182--4!,258 mm
3,55 - 4,05 mm
0,07 mm totale klokuitslag

0,06 - 0,25 mm (max.0,35 mm)
2,91 - 2,96 mm

0,13 mm
49,78449,809 mm (le overmaat)
50,038-50,06Íl mm (2e overmaat)

78,803-78,&43 mm
0,(M9- 0,109 mm (max.0,25 mm)

5 x 0,252[ mm

61,013-61,037 mm
0,039- 0,083 mm (max.0,2S mm)

5 x 0,254 mm

u,592- 64,6(X mm
96,824- 36,&49 mm

229,50 -Ag,U mm
36,904- 36,929 mm
0,05S- 0,105 mm

3f|,046- 3f1,054 mm
0,020- 0,034 mm
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Zulgers

Vorm van de verbrandingskamer
Materlaal
Boring voor zuigerpen
Zuigerdiameter onder aan zuigerrand
Zuigerspeling
G roef breedte compressieveren
G roef breedte ol iesch raapveren
Bovenkant zuiger in BDP

Zulgerpen

Dlameter
Speling in drijfstangbus
Geborgd door
Montage in verwarmde zuiger

Zulgerveren

Compressieveer 1

Breedte compressieveer 1

Breedte compressieveren 2 en 3
Breedte olieschraapveren
Slotopenlng compressieveer I
Slotopening compressieveren 2 en 3
Slotopening oliesch raapveren
Groefspeling topveer
Groefspeling compressieveren 2 en 3
G roefspelln g ol ieschraapveren

Vllegwlel

Axiale afwlJklng
(gemeten op lz[0 mm vanuit het midden)

Aantal tanden starterkrans

Aanhaalkoppels

Hoofdlagerkap bouten
Drljfstang moeren
Vliegwiel moeren
Tornbout

REPARATIE AANWIJZINGEN

NL 03-72
Prlntgd ln tho Netherlands

Toroîdaal
Alumlniumlegering
32,99f 33,04.5 mm

100,457-100,482 mm (mln. 100,3f! mm)
0,118- 0,173 mm
2,47 - 2,49 mm

6,39 - 6,41 mm

Max. 0,2 mm boven of onder bovenkant cilinder-
blok

€tÍ,,020-3Í1,026 mm

0,020- 0,034 mm
inwendlge verende borgringen
met handdruk blj venrarmde zulger (20'-50' C)

verchroomd
2,362-2,375 mm
2,350-2,375 mm

6,312-6,325 mm

0,35 --0,60 mm

0,25 -0,50 mm

0,25 -0,45 mm

0,095-0,128 mm

0,09f0,140 mm

0,065--0,098 mm

0,15 mm

126 tanden

20 mkg (147 ft.lbs)
1l mkg (80 ft.lbs)

, 8,7 mkg (65 ft.lbs)
3É...42 mkg (275-300 ft.lbs)

Voor het venilUderen van de krukaspoelle kan
gebrulk worden gemaakt van de speclale trekker,
bestelnummer 2-99-5351 44.
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Het vllegwiel van de krukas drukken met behulp
van drukbouten (3/a" x 16 UNC).

Na het slllpen van de krukas moeten de olle-
gaaties opnieuw worden afgerond (r : 0,5 mm).
Van een nieuwe of een opnieuw genitreerde kruk-
as mag ten hoogste 0.010" worden afgeslepen
zonder dat opnleuw moet worden genltreerd.
Het verdlent aanbevellng om op de krukas te ver-
melden bil welke ondermaat opnleuw ls genl-
treerd. DAF vermeldt zulks op de voorzlJde van de
10e krukwang, bllv. 0,0f0{1,020N als de hoofd-
lagers op 0.010" ondermaat en de drllfstanglagers
op 0.020" ondermaat zlln geslepen en vervolgens
de krukas is genltreerd (N).

Indien een - door de achterste ollekeerrlng ver'
oorzaakte - groef In de krukas nlet dleper dan 0,2
mm is, mag de krukas ter plaatse worden ge-
slepen en kan vervolgens worden volstaan met de
standaard-diameter ollekeerring.
De achterste krukas ollekeerrlng moet met de
spllt aan de bovenzllde worden aangebracht.
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De ringen voor het opnemen van de axiale druk
van de krukas bevinden zich aan weerszilden van
het middelste hoofdlager. Let er bij het aan-
brengen van de ringhelften op, dat zij met hun
afgeronde kant in de afronding van de krukastap
passen en hun bronzen drukvlakken zich aan de
zijde van de krukaswangen bevinden. De ring-
helft welke is voozien van een lip, moet met deze
líp passen in de daartoe aanwezige uitsparing in
de hoofdlagerkap.

Het meten van de axiale speling van de krukas
moet met behulp van een micrometer worden uit-
gevoerd. Eventueel corrigeren door middel van
overmaat drukringen.

Wanneer het vliegwiel venvlJderd is geweest, moet
naderhand de éxiale slingering worden gecontro-
leerd. Plaats het voetstuk van de meetklok op de
pasrand van het vliegwielhuis en de meetstift op
de voozijde van de vlÍegwlel op 140 mm uit het
midden. Maximaal toelaatbare klokuitslag 0,10 mm.

NL O&72
Prlnled ln the Nelherlands



Zulger op de drlffstang monteren met de uitspa-
rlngLn voor de kleppen aan dezelfde zllde als het
ollegat In de drljfstangvoet
Tulger en drllfstang zodanlg op de krirkas aan-
brengen, dat het oliegat in de drllfstangvoet aan

de zllde van de nokkenas komt.

Drlfstang vervormlng.
A. Zulgerpen.
B. Het verschll tussen deze afmetlngen mag ma-

xlmaal 0,025 mm bedragen.
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DISTRIBUTIE
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1. Bout
2. BorgPlaal
3. Nokkenas tandwlel
4. Bout
5. BorgPlaat
6. Centreerrlng
7. Vulring
8. SPle
9. Nokkenas

10. Bout
11. Afstandsrlng
12. Tussentandwlel
13. Lagerbus

TECHNISCHE GEGEVENS

Nokkenag

Diameter lagertappen
Totale nokhoogte
Min. loelaatbare nokhoogte
Axiale spellng

NL 0&72
Prlnted ln the Nethsrlands

14. Drukrlng
15. Tussentandwlel naaf
16. Zelfborgende moer
17. Pakklng
18. Voorsteunplaat
19. Pakklng
20. Dlstributiedeksel
21. Paspen
22. Moer
23. Veerrlng
24. Bout
25. Ollekeerring
26. Bout

53,217-53,230 mm
M,8 44,9 mm

44,55 mm
0,10 - 0,25 mm (max. 0,3 mm)



Nokkenaelagens

Uitwendige diameter lager 1 en 4 (bussen)

lnwendige diameter lager 1 en 4 (bussen)

Diameter lager 2 en 3 (ln blok)

Perspassing lagers I en 4 in cilinderblok

Inwendige diam. lagerbussen 1 en 4 (na Inpersen)

Lagerspeling I en 4

Lagerspeling 2 en 3

Dlslrlbutletandwlelen

Perspassing krukastandwiel
Perspasslng nokkenastandwiel
Speling tussen lagerbus en tussentandwlel

Speling tussen lagerbus en astap van
tussentandwiel

Axiale speling tussentandwlel
Tandspeling, tussentandwiel/nokkenastandwiel
Tandspel ing, krukastandwiel/tussentandwiel
Tandspel ing, tussentandwiel/aandrllftandwiel

voor brandstofPomP

Krukastandwiel
Tussentandwiel
Nokkenastandwiel
Tandwiel brandstofPomP

Aanhaalkoppels

Tussentandwielnaaf moer

Nokkenastandwiel bout

REPARATIE AANWIJZINGEN

59,721-59,740 mm

53,33(H3,349 mm

53,S1 -53,36 mm

0,01 - 0,06 mm

53,27 -53,34 mm

0,04 - 0,123 mm (max.0,25 mm)

0,10 - 0,1€ mm (max.0,25 mm)

0,019-{,04Í} mm

0,001{,028 mm

0,03F0,075 mm

0,03 {,08 mm

0,06H,25 mm (max.0,3 mm)

0,035-0,129 mm

0,04H),139 mm

0,095{,189 mm

23 tanden
49 tanden
46 tanden
46 tanden

11,1-11,8 mkg (80{5 ft.lbs)
34,6 mkg (250 ft.lbs)

Voor het venrlideren van het
kan gebruik worden gemaakt
trekker, bestelno. 2-99-5351 M.

nokkenastandwiel
van de speciale
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Nokkenas doorsnede, voorzllde

1. Bout
2. Borgplaat
3. Nokkenastandwiel
6. Centreerring
7. Vulring
8. Spie
9. Nokkenas

27. Cilinderblok
28. Lagerbus
29. Drukrlng

Het instellen van de axiale speling van de
nokkenas vindt plaats door het aanbrengen van
vulring(en) 7.

Monteren van distributie tandwielen:

- Zulgor no. 1 in BDP (spie van krukas tandwlel
in verticale stand).

- plllen op nokkenas tandwiel en distributle-
plaat tegenover elkaar.

Het centreren van de nokkenas

- Centreerrlng aanbrengen, bouten nlet vast-
zetten.

- Nokkenas centreren d.m.v. centreerbus 2-99
535047; bouten vasEetten, doch nog nlet bor-
9en.

- Axlale spellng meten.

- Bouten borgen en controleren of de nokkenas
zonder zware punten draalt.

lo
\o
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Het meten van de axlale spellng van de nokkenas
met behulp van een micrometer.

Speciaal gereedschap ten behoeve van het cen-
treren van de nokkenas. Bestelno. 2-99-535047.

Het meten van de tandspeling van een distributie-
tandwiel, l.c. het tussentandwiel.

IL

2-99-533047

0

o
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SMEERSYSTEEM

1. Druklager deksel
2. Pakklng
3. AandrlJfas
4. Sple
5. AandrlJftandwlel
6. OliepomPhuis
7. Sec. PomPas
8. Prlm. PomPas
9. Sple

10. Sec. tandwlel
11. Prlm. tandwlel
12. Pakklng
13. Deksel

NL 03.72
Prlnted In th6 Notherlands
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10
11

12

13

14. Afdlchtrlng
15. Aanzulgleldlng
16. Bevestlglng
17. Pakklng
18. Aanzulgleldlng
19. Persleldlng
20. Klembeugel
21. Drukontlastklep
2. Veer
23. Afdlchtrlng
24. Borgmoer
25. Stelschroef
26. Dopmoer

ss--@
*-€)

27. Pakklng
28. Ollepan
29. Klemrlng
30. Pakklng
31. Pakltlng
32. Deksel
3Í1. Afdlchtrlng
34. Aftapplug
35. Zeef
36. Borgveer
37. Pakklng
38. Pellstokhouder
39. Pellstok

ffiz=\
t',i/ -4

lo.a



TECHNISCHE GEGEVENS

Smeersyeteem

Totale lnhoud
Oliepan Inhoud, max. pell
Oliepan lnhoud, mln. pell
A.P.l.-classlflcatle
Smeermlddel
Vlscositelt
Oliedruk: te meten bll

statlonalr (nleuw)

stationalr (bU sllitage)
20OO omwlmin. van de motor

Smeerollefllter

2

12 llter
10,5 liter
8,5 liter

Zie groep 0-08

75'-80" C koelwatertemperatuur
mln. 1,0 kg/cmz
mln. 0,35 kg/cm2
9,H,2 kg/cm2
ln serle
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Smeerollepomp

Aandrilving
Overbreng I ngsverhouding
Aandrllfasspellng in lagerbus

lnwendige dlam. pomphuis

Diepte pomphuis

Uitwendige diam. tandwielen

Tandwielhoogte
Tandspeling
Diam. pompas (primair tandwlel)
Speling as in huis
Diam. pompas (secundair tandwiel)
Perspasslng as in pomphuls
Speling as in tandwiel
Pompopbrengst (minimaal) blj 4 kg/cmz

druk, SAE 30 smeerolùe, 80'C

REPARATIE AANWIJZINGEN

NL O&72
Prlrited In the Nethsrlandg

vanaf nokkenas
1:1
0,051- 0,083 mm

53,677-53,703 mm
4,4€74,513 mm

34,87f34,925 mm

53,57 -53,60 mm
4,38H4,410 mm
u,8fE.7-3/,,913 mm

0,97 - 0,63 mm

17,448-17,418 mm
0,037- 0,067 mm

17,U5-17,355 mm
0,00f 0,031 mm
0,032- 0,054 mm

35 liter/min. bil 1200 omdmin. van de pomp
5,5 liter/mln. bl| 250 omdmln. van de pomp

6. Oliepomphuls
7. Sec. pompas

8. Prim. pompas

9. Sple
10. Sec. tandwlel
11. Prlm. tandwlel
12. Pakklng
13. Deksel

Sec. pompas Inpersen tot oplegvlak van ollepomp.

tegen-
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Voor het lnpersen van de lagerbus van de olie-
pomp kan gebrulk worden gemaakt van de stem-
pel 2-99-535076.

lnstellen van de oliedruk ontlastklep:

- motorolie SAE 30

- olietemperatuur 80'G
Wanneer tengevolge van slijtage de oliedruk nlet
meer aan de voorgeschrevsn waarde voldoet, mag
deze nlet worden verhoogd door de ontlastklep
verder ln te schroeven.

'..',
BIJ het vervangen van het filterelement tevens het
gaasfllter en het inwendlge van het filterhuis reF
nigen; afdichtring en -rubbers controleren.

l. Fllterkop
2. Yeer )
3. Kogelklep I Ontlastklep
4. Klepzlttlng ,
5. Afdlchtrlng
6. Fllterelement
7. Afdlchtrubber
8. Gaasfllter
9. Tule

10. Onderdeksel
11. Slultrlng
12. Veer
13. Filterhuis
14. Afdlchtring
15. CentralE bout
16. Afdlchtrlng
17. Aftapplug

;€*
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MOTOROLIE VERBRUIKSTEST
(Ultslultend ter hanterlng bU het behandelen van
garantlekwestles).

Aangezien meestal belangrlJke consequentles zfln
verbonden aan de uitslag van een motorolle ver-
bruikstest, dient een dergellJke test met de grootst
mogellJke nauwkeurlgheld te worden ultgevoerd.
Het meten met behulp van de ollepellstok ls
hlerblJ beslist onvoldoende. Voorts heeft het wel-
nlg zin om de verbrulkstest ult te voeren zolang
het voertulg nog geen 5000 km heett afgelegd,
aangezien een hoger olleverbrulk tfldens de ln-
loopperiode als norm"il mag worden beschouwd.
Tenelnde een eventueel door de cllént opgegeven
olleverbrulkscllfer te kunnen verlflèren, moet dè
testrlt onder dezelfde omstandlgheden worden
gereden als blJ de cllént gobrulkel[k ls. Het ver-
dlent daarom aanbevellng om het olleverbrulk te
meten tenlrlll het voertulg zlJn normale dagelllkse
werkzaamheden verrlcht en bestuurd wordt door
degene, dle er dagellJks mee op de weg ls. De
lengte van het traJect dlent 200 à 300 km te be-
dragen.
Het motorolleverbrulk ls - evenals het brandstof-
verbrulk - sterk afhankelflk van de bedrflfsomstan-
digheden, zoals: stadsverkeer of langeafstands-
verkeer, vlak of hewelachtlg terreln, volle of g+
deeltel[ke beladlng van het voertulg, enz. Om
deze reden moet t[dens de pioefrlt zowel het
motorolleverbruik als het brandstofverbrulk gelflk-
tlldlg worden gemeten, zodat achteraf het motor-
olleverbrulk kan worden ultgedrukt In een per-
centage van het brandstofuerbrulk.
Alvorens de proefrlt ult te voeren moet uiteraard
nauwkeurig zlJn ondezocht of de motor nlet vla*-..,
lekkages olle verllest, bllv. blj leldlngaansl uiti ngen,' ;i"

ollefllter, kleppendeksel enz. Zeer belangrflk ls,
bovendlen, dat er geen. motorolle verloren gaat
vla de luchtcompressor van de remlnstallatle.

Motorolle verbrulkslest

1. Een schoon reservolr (b[v. een brandstof-
tank met opvangtrechter) gereed zetten voor
het opvangen van de motorolle. Het gewlcht
van het lege reservolr nauwkeurlg meten.

2. De motor op bedr[fstemperatuur brengen,
d.w.z. koelwatertemperatuur op ca. 80'C.

3. Het voertuig op een horlzontale vloer plaat-
sen en deze positie nauwkeurlg markeren,
zodat het voertulg na de proefrit weer op
precles dezelfde plaats kan worden neerge-
zet.

4. Stophandel ln de cablne op STOP zetten en
controleren of de stophefboom op de regu-
lateur Inderdaad ook In de stopstand staat.

5. De carterafiapplug venrlJderen en gedurende
15 mlnuten de olle opvangen ln het sub 1

bedoelde reservolr. Carteraftapplug weer aan-
brengen en vasEetten.

6. Het reservolr met de afgetapte olle plaatsen
op een weegschaal met gramverdellng en
olle bljschenken tot het voorgeschreven ge
wlcht ls berelkt

7. ALLE olle uit het reservolr teruggleten In de
motor. Het reservoir, dat naderhand weer
moet worden gebrulkt, wegzettenl nlet voor
een ander doel gebrulken en nlet relnlgen,
daar anders fouten b[ het wegen kunnen
ontstaanl

Voorbeeld:

' 
carter-lnhoud

gewlcht voorgeschreven hoeveelheld olle

gewlcht leeg reservolr

gewlcht reservolr + voorgeschreven hoeveelheld olle

gewlcht reservolr * afgetapte olle

hoeveelheld b[ te vullen olle

') = gemlddeld soortellJk gowlcht van de motorollE

NL 0fr-72
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20 llter

20 x gflfl') = 18.000 gram

5.000 gram

23.000 gram

21.000 gram

2.000 gram



8.

9.

10.

11.

12.

De brandstoftank vullen tot aan een gemak-
kelljk waarneembaar pell in de vulhals van de
tank; dit pell duidelllk markeren.

Proefrit maken onder de hlerboven voorge-
schreven of aanbevolen omstandlgheden.

Dlrect na de proefrlt het voertulg weer pre-
cles op de sub 3 bedoelde plaats neezetten.

Do motorolie onmÍddellijk aftappen in het
sub I bedoelde reservoir. Na 15 minuten de
aftapplug weer aanbrengen en vastzetten.

Het reservoir met de afgetapte olie wegen.
Het thans gemeten gewlcht vergellJken met
het gewicht van het reservoir met de voor-
geschreven hoeveelheld olie vóór de proef-

rlt. Het verschll geeft het motorolleverbruik In
grammen aan.

13. De brandstoftank blfvullen tot aan het sub 8
vermelde merkteken en het brandstofver-
bruik vaststellen.

14. De verhoudlng tussen het motorolleverbrulk
en het brandstofuerbruik, ultgedrukt in pro-
centen, kan worden bepaald aan de hand van
de berekening op het verbruikstest-formulier.
EEN MOTOROLIEVERBRUIK TOT 1olo VAN
HET BRANDSTOFVERBRUIK KAN NOG ALS
ACCEPTABEL WORDEN BESCHOUWD,
BIJ een hoger verbruik dlent ulteraard naar
de mogellJke ooaaken te worden gespeurd,
waarblj zeker ook In aanmerklng moet wor-
den genomen of het hoge olleverbrulk al dan
nlet plotsellng is opgetreden.



DAF MOTOROLIE VERBRUIKSTEST FORMULIER
Efra exemplaren yan dlt formull€r zun yla de
DAF Servlca organlsatle verkrugbaar,

2.4O-2

Datum Naam en adres van cllènt:

Kenteken

Ghassls type

Chassls nummer

Motor nummer

Km-tellerstand

Soort opbouw

Tot. geladen gewlcht van voertulg of voertulg comblnatle:

Bedrllfsomstandlg.heden (bilv. stadsverkeer, lange-alstandsverkeer, terrelnwerkzaamheden, enz.):

Weersomstandlgheden (o.a. bultentemperatuur):

Tralectomstandlgheden :

Motorolle merk, soort en vlscosltelt:

Motorolledruk (stat. toerental, bedrllfstemp.) :

Koelwatertem peratu u r :

Gewlcht olle-opvangbak * voorgeschreven hoeveelheld olle, vóór de proefrlt : gram

Gew|chto|le-opvangbak*afgetaptehoevee|he|do||e'nódeproefr|t:-gram
Motorolleverbrulk tlJdens de proefrlt : a gram

Km-tellerstand nó de proefrlt : km

ldem vóór de proefrlt : km

Aantal afgelegde kllometers

Aantal llters brandstof bljgevuld na de proefrlt

bkm

c llter

Motorolleverbrulk

In llters per 1000 km V. = ----3- - llter/1fi10 km
0,9xb

Het gemlddelde soortelllk gewlcht van motorolle kan op 0,9 worden gesteld.

Brandstofverbrulk
In liters per 1fi)0 km V6 = --- x 10fi) = llter/1000 km-b

Motorolleverbrulk ln procenten 
'van het brandstofuerbrulk = jr- x 1@0/o = olo

NL O&72
Prlnted ln thg Netherlandg
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KOELSYSTEEM

l. Slultdop
2. Expansletank
3. Banlobout
4. Afdlchtrlng
5. BanJo
6. Dubbele banjo
7. Geleiderlng
8. Klemband (2 x)
9. Rubbor band

NL Og_22
Prlnted ln the Nstherlands

10. Bout
11. Zelfborgende moer
12. Steun
13. Ophangrubber
,14. Schermkap
15. Wlndtunnel
16. Steun
17. Kogelkoppellng
18. Moer

19. Trekstang
20. Slultrlng
21. Rubber rlng
22. Afstandsbus
L Zellborgende moer
24. Radlator
25. Aftapkraan
26. Koppelstuk

o€

,cft*



TECHNISCHE GEGFVENS

Koellng

Koelsysteem
Thermostaat oPent blJ

Thermostaat geheel oPen b[
BedrlJfstemPeratuur

Waterpomp

Perspasslng, Poelle oP as

Perspasslng, waaler oP as

geforceerde koelwaterclrculatle
71" c
77'c
75'-90'c

0,003-0,033 mm

0,022{,050 mm

1. Waterpomphuls
2. Bout
3. Veerrlng
4. Deksel
5. Pakklng
6. Thermostaat
7. Pakklngrlng
8. Plug
9. Bout

10. Veerrlng
11. Slultrlng
12. Pakklng
13. Tapelnd
'14. Plaat
15. Moer
16. Bout
17. Pakklng
18. Schoepenrad
19. Sllltrlng
20. Waterkeorrlng
21. Pompas
22. Kogellagers
23. Afstandsbus
24. Borgveer
25. V-snaar Poelle
26. Slultrlng
27. Veerrlng
28. Bout
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Voor het lnpersen van de waterkeerring moet ge-
bruik worden gemaakt van de stempel 2-99-
535655.

Na het vernleuwen van de V-snaar moet de span-
ning reeds na ca. 50 km rlJden worden gecon-
troleerd en daarna nogmaals na 500 km. Ver-
volgens dient de spanning regelmatig te worden
gecontroleerd.

3
Wl|zlglngén voorbehouden
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KOELSYSTEEM CONTROLE

verdw|Jnt vla de overlooppiJp, de druk herstelt zich
Voor het bereiken van optimale motorprestaties
ls het noodzakelijk, dat ook het koelsysteem van
de motor in optimale conditie verkeert. Om deze
reden volgen onderstaand enkele beschouwingen'
welke ertoe kunnen biidragen moeilijkheden met
betrekking tot het koelsysteem te voorkomen en

te verhelpen.

Algemeen

DAF past op ziin bedrllfswagens een koelsysteem
toe, dat ondei een overdruk van 0,28 kg/cm2

werkt. Dit wordt bereikt door een overdruk vuldop
te plaatsen op de radiateur of op de expansie-
tank. Het doel van een dergellik overdruk-systeem
is, dat het koelwater eerst bij een hogere tempe'
ratuur zal beginnen te koken dan het geval zou
zijn als het koelsysteem onder atmosferische druk
werkt, hetgeen dus tevens een extra bevelliglng
van het koelsysteem inhoudt.
Uit overwegingen ten aanzien van de levensduur,
i.c. cílinder- en lagersliltage, is het noodzakelijk,
dat de motor zo snel mogelijk op de gewenste

bedrijfstemperatuur komt en deze temperatuur zo
constant mogeliik behoudt ondanks mogelljke wiJ-

zigingen in motorbelasting en/of omgevingstempe-
ratuur. Dit kan worden bereikf door toepassing
van een thermostaat (eventueel twee parallel ge-
plaatste thermostaten) in het koelwatercircuit.
DAF acht een bedrljfstemperatuur van ca' 80o C
(bij uitgeschakelde cabine verwarming) de ideale
temperatuur voor een dieselmotor. Hierbij zij ech-
ter opgemerkt, dat - mede door toepassing van
het overdruk-systeem - geen enkele reden voor
verontrusting bestaat, wanneer de temperatuur
kortstondig zou oplopen tot bijv. 90 à 95o C.

Temperaluurmeter en -verkllkkerlamp

Op het instrumentenbord kunnen ziJn aangebracht
een koelwater temperatuurmeter - al dan niet ge-
combineerd met een temperatuur verklikkerlamp
- of uitslultend een verklikkerlamp.
Beide waarschuwingsinstrumenten worden ge'
commandeerd door een thermo-element, een zo-
genaamde ,,gever". Enezijds behoort deze gever
te zijn geplaatst waar het koelwater zijn hoogste
temperatuur bereikt, derhalve vóór de thermo-
staat. Andezijds moet er voor worden gewaakt,
dat de gever niet de temperatuur van - veel war-
mere - omringende metalen motordelen aan-
neemt. Dit kan het geval zijn als bijvoorbeeld een
verkeerd type gever wordt gebruikt, dat te dicht In
de nabiJheid van warme metalen delen komt, of
als de voorgeschreven pakkingring van de gever
wordt weggelaten.
Een verklikkerlamp, niet in combinatie met een
temperatuurmeter, wordt meestal slechts op ver-

zoek van de cllént toegepast. Een dergelljke lamp
heeft immers als nadeel, dat deze alleen brandt
als de temperatuur lager dan 45o C bedraagt en
als de temperatuur lager dan 45' G bedraagt en als
de temperatuur boven de 95" G komt, zodat men
In het ongewisse blijft omtrent het temperatuur
verloop.
Een verklikkerlamp in combinatie met een meter
heeft een gever, welke reageert op de stand van
de wijzernaald van de meter en reageert dus
slechts indirect op de koelwater temperatuur.

Ontluchtlng en vulten

Lucht is een slechte warmtegelelder en dus moet
de aanwezigheid van lucht in het koelsysteem zo
goed mogelijk worden vermeden. Om deze reden
is op de hoogstgelegen plaatsen in het koelwater-
circuit een ontluchtingsleíding aangesloten, welke
ultmondt in ofwel de bovenbak van de radiateur
ofwel in de expansietank. Uiteraard moet de bo-
venbak, resp. de expansletank, dan wel op het
hoogstgelegen punt van het koelsysteem ziJn ge'
plaatst. In verband met het bovenstaande ís het
van belang om blJ het vullen van het koelsystoem
als volgt te handelen:

- Cabine verwarmlng inschakelen.

- Bijvullen tot aan de overlooppllp in radlateur
bovenbak of expansietank.

- Motor enkele minuten laten draaien.

- Bijvullen.

Overdruk vuldop

De vuldop op de radiateur of op de expansletank
ls uitgevoerd als een overdruk vuldop, waarin
twee kleppen zijn aangebracht. Onder normale
omstandigheden ziin beide kleppen gesloten.
Stijgt de druk In het koelsysteem echter tot 0,28
kg/cm2, dan opent klep G zlch. Het water surplus

Vuldop
Vulhals
Overdrukklep

Onderdrukklep
Pakking

A.
B.
c.

D.
E.



DAF :€rk'raatsrnstructres

Koelsysteem 11
Z-55.1

op 0,28 kg/cm2 en de klep C sluit zlch. Klep D
opent zich, zodra een onderdruk ln het koel-
systeem ontstaat doordat het afgekoelde water
een kleiner volume heeft Ingenomen. Ophetfen
van het vacuúm voorkomt, dat het koelsysteem
niet zou worden bijgevuld vanult de radiateur bo-
venbak of vanuit de expansletank.

Koellng problemen

Indlen een cllént klachten ult inzake het koel-
systeem, kan aan de hand van het hierboven ver-
melde reeds voor een deel worden vastgesteld In
hoeverre de klacht gegrond ls. De mogellJkheld
bestaat lmmers, dat één of meer van de genoem-
de voozieningen nlet correct functloneert of nlet
op zlln voertufg is aangebracht. Evenzo is het mo-
gelljk, dat de cllènt wantrouwend staat tegenover
een wat hoge koelwatertemperatuur, welke echter
onder de gegeven omstandlgheden geheel nor-
maal is te achten.
ls inderdaad sprake van een ontoelaatbaar hoge
koelwatertemperatuur, dan zal een systematlsch
fngesteld ondeaoek het vlnden van de oorzaak
bespoedigen. BelangrlJk zlln hierbiJ de volgende
vragen:

- Beslaat de klacht vanaf de Ingebruikstelllng
van de nleuwe wag€n of motor? Zo nlet:

- Na welk tiJdverloop, c.q. aantal kilometers, ls
het euvel ontstaan?

- Ontstond het euvel na een reparafle of zonder
dat iets biJzonders aan de motor was uitge-
voerd?

- Werd plotselingr een te hoge temperatuur ge-
constateerd of ontstond deze ln een bepaald
verloop van tlJd?

- Doet zich verlles van koelwater voor?

Gonlrole

De antwoorden op bovenstaande vragen kunnen
reeds enig inzicht verschaffen omtrent mogeliJke
oozaken. Hlervan zal dus afhangen in welke volg-
orde men de hierna opgesomde controle maat-
regelen wenst uit te voeren.

- lnspectie op ultwendige koelwater lekkages.

- Radiateur koelblok uitwendig reinígen.

- Koelwaterslangen en -plJpen inspecteren op
verouderi ngsverschljnselen.

- Ontluchtingslangen en -leldingen, nippels en
banjo's controleren op verstoppingen en lek-
kages.

- Temperatuurmeter en/of verktikkerlampje con-
troleren op Julste aanwlJzlng en julste functio-
nering.

- Proef nemen met een andere meter,

- Proef nemen met een ander thermo-ele-
ment.

- Thermostaten controleren.
Attentie: vervangen thermostaten bewaren voor
nader ondeaoekl

NL 03-73
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- Koelsysteem, l.c. rqdlateur en motor doorspoe-
len; hierbU de thermostaten venrvlJderen.

- Overdruk vuldop controleren.

- Werking van de waterpomp controleren.

- Inspecteren op Inwendlg verlies van koelwater.

Overdruk vuldop controle

Voor het beproeven of de overdrukklep in de vuF
dop bíj de voorgeschreven druk opent, kan ge-
brulk worden gemaakt van een koelsysteem test-
apparaat zoals blJ de automaterlalenhandel ver-
krljgbaar is.

- Vuldop op het test-apparaat aanbrengen.

- Door mlddel van het handpompJe druk op-
bouwen.

- Op de meter waarnemen, bil welke druk de
overdrukklep zich opent.

- Een overdrukklep, welke te vroeg of te laat
opent, moet worden vervangen door een nleuw
exemplaar.

Thermostaat controle

Wanneer het vermoeden bestaat, dat de thermo-
staat niet goed functíoneert, ls het nuttlg om
e€rst na te gaan of wellicht andere factoren de
oorzaak kunnen zlJn van de onjuiste openings- en
sl u itin gstem peratu ren.

- Controleer of lnderdaad de voorgeschreven
thermostaat ls toegepast.

- Controleer de afdichting van de thermostaat
op het thermostaathuls. Het materiaal van het
huis kan namellJk dusdanig zijn aangetast, dat
de afdichtíng niet volkomen ls.

Teneinde tiJdens het controleren van de thermo-
staat zo goed mogellJk de werkeliJke sltuaile na te
bootsen, is het aanbevelenswaardig de thermo-
staat niet vooraf te ontdoen van eventuele afzet-
tingen. Zonodig kan de controle worden herhaald
met de gereinigde thermostaat.

5
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- Watertemperatuur 5 A 10o C onder de ope-
nlngstemperatuur van de thermostaat, zodat
deze beslist gesloten is blj het plaatsen in het
water.

- Thermostaat op de steunplaat legg.en (het tem-
peratuur gevoelig gedeelte moet geheel onder-
gedompeld zlln).

- Meetstift van meetklok laten rusten op de ther-
mostaatklep en meetklok op 0 instellen.

- Temperatuur geleidelijk opvoeren onder regel-
matig roeren in het water.

A. Steunplaat B. Meetklok C.Thermometer

- Temperatuur aflezen, waarblJ de wljzernaald
van de meetklok in beweglng komt.

- Temperatuur verder opvoeren tot de wijzer-
naald tot stílstand komt. Temperatuur en meet-
klok aflezen.

- Temperatuur nog iets opvoeren en vervolgons
het water laten afkoelen. Temperatuur aflezen,
waarbil de wijzernaald weer in beweging komt.

Opmerking: Het is van zeer groot belang, dat de
waargenomen maximum opening van de thermo-
staat voldoet aan de voorgeschreven waarde. Het
is van minder belang, als dan de openlngs- en/ol
sluitingstemperatuur enkele graden zouden af-
wijken van de voorgeschreven waarden.

Inwendlg koelwater verlles

lnwendlg koelwater verlies kan zlJn oozaak heb-
ben ln:

- een defecte cilinderkoppakklng;

- een gescheurde cilinderkop enlof gescheurd
cilínderblok.

Defecte koppakking
Symptomen van een defecte koppakklng:

- Water sljpelt uit de uitlaatplJp.

- Water spuit uit de afgenomen watervuldop.

- Motoroliepeil te hoog (kan echter ook veroor-
zaakt zlln door verdunning met brandstof).

6

- Motorolle emulsle-achtlg (llchtgrfls).

- Peilstok uit het ollecarter trekken en een bran-
dende luclfer bll de olle houden: spefters wlJ-
zen op de aanwezigheld van water.
Attentie: Het water kan ook via een lekke
verstuiverbus in de olie zijn terecht gekomen I

- Koelsysteem onder druk brengen door mlddel
van een handpompJe, dat op de watervuldop
wordt geplaatst (normaal handelsgereed-
schap): water siJpelt tussen blok en kop naar
bulten.

- Gompressie meten: een aanmerkelllk groot
verschil tussen twee naast elkaar gelegen cl-
linders duidt op een doorgeslagen koppakking.

Attentie: Vaak is zelfs door een deskundige niet
waar te nemen, dat de koppakklng is doorge-
slagen!
MogeliJke oorzaken van een defecte koppakking :

- Onzorgvuldigheíd blJ de montage:

- Blok en kop nlet of onvoldoende gereinigd;

- Positie van cllindervoering(en) te hoog of
te laag ín het clllnderblok.

- Koppakking verkeerd geplaatst.

- Aanhaalvolgorde en -koppel voor cilinder-
kopbouten en -moeren niet aangehouden.

- Natrekken van cilinderkopbouten en -moe-
ren niet of onJulst uitgevoerd.

- Cilinderblok en -kop niet gecontroleerd op
vlakheid.

- Fabricagefout van de koppakking.
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SPRUITSTUKKEN

1. lnlaatsprultstuk
2. Venturiklep-as
3. Lagerbus
4. Slultring
5. Venturlklep
6. Aanslagbout
7. Moer
8. Tapeind
9. Slultring

10. Veerrlng
11. Moer
12. Tapelnd
13. Slultring
14. Moer
15. Borgpen
16. Borgring
17. Ultlaatsprultstuk, voor
18. Uitlaatspruitstuk, achter
19. Tussenstuk
20. Pakklng

Aanhaalkoppele

Sprultstuk moeren

REPARATIE AANWIJZINGEN

Bll het monteren van de In- en ultlaatsprultstuk-
ken moet er op worden gelet, dat dlt spannlngvrll
geschledt.

Na het vernleuwen van de ultlaatsprultstukpak-
klngen moet de motor op bedrflfstemperatuur
worden gebracht en moeten dlrect daarna de
sprultstukmoeren worden nagetrokken met het
voorgeschreven aanhaalkoppel.

NL GF72
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