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Voorwoord

tn dit instructieboek vindt U gegevens betreffende de bediening en het onderhoud van de DAF DA475, DD 575 en DS 575 dieselmotor voor inbouwdoeleinden,
'Ier inleiding willen wii niet nalaten U er in de eerste plaats
op te wiizen, dat niet

alleen goede, vakkundige reparaties van zeer groot belang ziin, doch ook, dat:

in de eerste plaats een regelmatig en goed onderhoud een absolute vereiste
In dit verband vestigen

wij Uw aandacht op het DAF Service Coupon Boek,

is.

het-

welk een onontbeerlijk hulpmiddel is om het onderhoud volledig en op de voorgeschreven tiidstippen te doen plaatsvinden.

De onderhouds- en reparatie-aanwiizingen

in dit instructieboek ziin bewust

be-

perkt tot die werkzaamheden, welke de schipper, kraanmachinist enz. of de ondeihoudsmonteur zelf kan verrichten.

Voor reparaties en afstellingen welke buiten het kader van dit boek vallen, dient

U zich tot een DAF-dealer te wenden, die gaarne bereid is alle verdere inlichtingen te verstrekken.
Tenslotte wordt nog de aandacht gevestigd op het volgende:

waar in deze handleiding wordt gesproken over voor of achter, links of

rechts,

is dit gezien vanaf de vliegwielziide.

BELANGRIJK
Bij het bestellen van onderdelen dienen steeds de gegevens van het zich op de
motor bevindende specificatieplaatje te worden opgegeven.
Zonder deze gegevens kunnen geen onderdelen worden geleverd.

VAN DOORNE'S AUTOMOBI ELFABRIEK N.V.
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Fig.

I

De DAF DD 575 dieselmotor.
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Fig.

2

De DAF

DS

575 dieselmotor met Holset turbocompressor.
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lnleiding

te persen. Deze laatstgenoemden tenslotte
hun
naam zegt het reeds
verdelen de toegevoerde
brandstof in dermate -f iine deelties, dat de brandstof als een nevel in de verbrandíngsruimte wordt
g'espoten. Maa r ook dit Eebeu rt pas nadat eerst
nog een allerlaatste f iltrering van de brandstof

De werkwifze van de dieselmotor
Teneinde begrip te hebben voor een luiste verzorging van de dieselmotor is het nodig dat
d"gene die met deze verzorging wordt belast,
vertrouwd is met de werkwiize van dit type

d.m.v. een klein filter in de verstuiver heeft

motor.

In tegenstelling met de benzinemotor, die een
gasmengsel van lucht en benzinedamp naa r binnen zuigt, kriigt de diesel uitsluitend lucht in ziin
ve rb ra

n d in gs

ru

imte.

Bii de benzinemotor is een hete bougievon k nociig om het gasmengsel tot ontsteking te brengen.
Een diesel heeft zo'n vonk niet nodig, omdat hier
de binnengezogen lucht dermate hoog gecomprimeerd wordt, dat wanneer in deze heet geworden lucht een u iterst f iin verstoven hoeveef heid
brandstof onder zeer hoge druk wordt gespoten,
dit mengsel van lucht en brandstof onmiddelliik
tot ontbranding komt. Voorts hangt het van de
hoeveelheid ingespoten brandstof af welke
krachtsontwikkeling op de zuiger wordt uitgeoef end.

Voor het inspuiten van brandstof in die sterk
samengeperste lucht is een zeer hoge inspuitdruk ( 140-1 85 kglcmz) vereist. Bovendien vraagt
het af passen van hoeveelheden brandstof ter
g rootte va n na uweliiks een speldeknop va nzelfsprekend een haast onvoorstelbaa

r

nauwkeu rige

afwerking van de apparatuur welke hiervoor
wordt gebruikt. De brandstofpomp van een dieselmotor moet dan ook tot de precisie-instrumenten worden gerekend en zonder enige overdriiving kan daarom worden gezegd, dat vuil en
water in de brandstof de grootste viianden ziin
van de dieselinspuitapparatuur.
De zorg voor een zo zuiver mogeliike brandstof
begint reeds bii de opsf ag van de voorraadvaten,
waa rvoor verder in deze handleiding richtliinen
worden gegeven. Vervolgens moet bii voorkeur
een gaasfilter in de vulopening aanwezig ziin
tiidens het tanken, t€rwiil de zuigopening van de
aanzuigleiding door een zeef is omgeven.
De brandstofopvoerpomp zuigt de brandstof van-

uít de tank door het brandstofgroffilter en perst
deze onder betrekkeliik geringe d ru k naa r het
f iinf ilter. De a ldus reeds meerdere ma len gereinigde brandstof bereikt nu de brandstofinspuitpomp.

De inspuitpomp heeft tot taak de brandstof in
uiterst geringe hoeveelheden ( variérende met de
behoefte aan motorvermogen ) op het iuiste moment onder zeer hoge druk naar de verstuivers

plaatsgevonden.

Uiteraard is het moment van brandstofinspuiting
geheel afhankeliik van de stand van de zuiger in

de

betref f ende cilinder.

Bii de DAF-diesetmoto-

ren is dit bijvoorbeeld 28" ( Dn 475 en DD 575),
of 26o ( OS 575) voor het B.D.P. van de zuiger in

ziin

compressieslag. Hieruit

volgt dus dat

de

brandstofinspuitpomp moet worden aangedreven
vanaf de nokkenas van de motor en dat de stand
van de koppeling tussen de twee genoemde
delen zeer nauwkeurig dient te worden ingestef d.
Het veranderen van deze instelling is dan ook
ontoe

la

atba

a

r.

Een heel belangriik onderdeel van de inspuitpomp is de regulateur. Deze heeft tot taak het
motortoerental dusdanig te beheersen, dat dit
niet beneden het minimum daalt, noch het maximum overschriidt en dat bovendien een eenmaal
ingesteld toerental gehandhaafd bliift onaf hankeI iik va n de belasting va n de motor. Deze rege-

ling van het toerenta I komt tot stand door

a

I

naar behoefte de hoeveelheid in te spuiten brand-

stof te verhogen of te verminderen. De regulateur moet dus reageren op de motorbelasting en
is daa rom aangesloten op het vacuum dat in
meer of mindere mate heerst ín de inlaatbuis
en in speciale
van de motor. De DS 575 motor
is
uitvoeringen ook de DA 475 en -de DD 575
echter uitgerust met een mechanische regulateur,
. waarbij centrif ugaal gewichten, die op het toerental reageren, de regelende .werking uitoefel'ten.
Hierboven is reeds gesproken over de zeer hoge
druk, waaronder de brandstof in de verbrandingsruimte wordt geperst en over de nauwkeurigheid van het moment van inspuiting. Aan
deze twee voorwaa rden kan a lleen worden voldaan indien er absoluut geen lucht in het brandstofsysteem voorkomt. Lucht is immers wel samenpersbaa r, terwiil een vloeistof dit niet is. Bii
de dieselmotor is het dus tevens van groot belang, dat geen lucht in het systeem kan binnen.
d rin gen

.

Vuil, lucht en water in het brandstofsysteem ziin
dus de viianden van de diesel. Wordt hiermede
rekening gehouden, dan zal in de praktiik bliiken,
dat de dieselmotor een buitengewoon betrouwbare motor is, die voor geringe exploitatiekosten
g

rote prestaties levert.

g

.^A À
\,ln/F

Voor het onder druk toevoeren van lucht naar de

De DS 575 motor

moto

Zoals reeds werd opgemerkt, levert de dieselmoto r ziin vermogen naa rmate de hoeveelheid
brandstof die in de verbrandingsruimte wordt in-

gespoten. De verbrandingsruimte kan echter

slechts een bepaald maximum aan lucht aanzuigen en vanzelf sprekend heeft het geen en kel nut
( integendeel het is schadeliik voor de motor ! )
' om méér brandstof in te spuiten dan kan worden

verbrand met die maximale hoeveelheid lucht.

Toch besta at een mogel ii kheid om méé r I ucht in
de verbrandingsruimte te kriigen, hdmeliik door
deze lucht niet door de motor te laten aanzuigen,
maar door de lucht onder druk toe te voeren.

r zorgt de tu rbocompressor,

DS-s75

rmede de

Deze compressor bestaat uit twee hoofdelementen. Een turbineschoepenrad dat door de motoruitlaatgassen in zeer snelle wenteling wordt geop dezelfbracht en de eigenliike compressor

de as gemonteerd als de turbine

die

lucht

aanzuigt, deze comprimeert en onder druk naar
de motor voert. In de verbrandingsruimte is nu
dus meer lucht voor de verbranding beschikbaar
dan wanneer de motor die lucht zeff had moeten
aanzuigen, zodat het onder deze omstandigheden
wel mogeliik is om meer brandstof in te spuiten
en daardoor het motorvermogen te verhogen.

,-

waa

is u itgerust.

lnbouw-dieselmotoren

De

DAF

!-)e DAF-dieselmotor

dieselmotor

is het resultaat van een meer
op het gebied van diesel-

,:ian 25-iarige ervaring
rnoto ren.

Zowel de toepassing van speciale materiaalsoorten als de moderne fabricagemethoden hebben
geleid tot een u itzonderliik hoge kwa I iteit en
nauwkeurige afwerking, waardoor een uitermate betrouwbare krachtbron met een zeer lange
levensduur wordt verkregen.
Verb ra nd in gssysteem

De DAF-dieselmotor is gebouwd volgens het
principe van de snellopende diesel met directe
inspuiting. Het verbrandingssysteem met directe
inspuiting combineert de voordelen van een mini-

2 olieschraapveren, waarvan er een olieschraapveer onder de zuigerpen is gepf aatst. De bovenste compressieveer is verchroomd, waardoor een
belangriike biidrage tot een minimale cilinderge is ve r k regen

s I iita

.

Lagerwerk

De krukas is.met ziin contragewichten als één geheel gesmeed u it gelegeerd staa l.
Alle krukaslagers ziin uitgevoerd als losse stalen
schalen met loodbronzen voeringen die van een
indium-deklaag ziln voorzien.

maal brandstofverbruik met een vlotte koude

Distributie

start zonder gebruikmaking van gloeibougies.

Voor de distributie is gebruik gemaakt van tandwielen, die eerst gehard en nadien geslepen ziin.

Bii

de DS57S-motor kan echter vanwege de turboop!ading een gloeispiraal in het inlaatspruitstuk
ziin aangebracht, teneinde zelfs bii zeer koucl
,ó/eer een círirîiddelliike start te garanderen.

|)oor het toepassen van speciale maatregelen
iieeft de DAF-dieselmotor een opvallend rustige
i',sO en een hoge mate van geruisloosheid.
Motorblok en cilinderkop
Het robuust geconstrueerde gietiizeren motorblok
is tot onder de krukas-hartliin doorgetrokken.
Verwisselbare droge cilindervoeringen van biizonder sliitvast materiaal garanderen zowel een
minimale sliitage als
uiteraard een ongevoeligheid voor aantasting door het koelwater.
Ook de cilinderkop is van gietiizer, waarin specíaie uitlaatklepzittingen ziin geperst. De inlaatklep-

pen ziin van genitreerd chroommolybdeenstaal
vervaardigd, terwiil voor de uitlaatkleppen ge.

bruík is gemaakt van siliciumchroomstaal met een
stellietlaag op de schotelranden. De gietiizeren
klepgeleiders ziin uitwisselbaar.
Zu

igers

Bii de aluminium zuigers is een toroidale verin de zuigerbodem uitgespaard.
De opmerkelijke vorm van deze verbrandingskamer brengt de binnenstromende lucht in een
zeer intensieve werveling, Wdardoor een zeer
intensieve vermenging met de geTniecteerde
brandstof wordt verkregen, Wdt resulteert in een
biizonder gunstig verloop van het verbrandingsbrandingskamer

p

roces.

De zu igers ziin voorzien van 3 compressieveren en

Bovendien ziin zii ruim bemeten, wot een geruis-

loze rustige loop en een hoge levensduur

be-

vo rde rt.

Smering

Op de

DAF-díeselmotoren

wordt een volledig
dat werkt volgens

dru k-smeersysteem toegepast

het tandradprincipe en waarbii een hoofdstroom-

oliefilter in het smeercircuit is opgenomen. De
olietoevoer vindt plaats via geboorde kanalen.
Cilinderwand en nok kenas ontvangen hun
smering echter via de doorboorde driifstangvoet.

Koeling

De koelwatercirculatie wordt

ve rzorgd

door

een

centrif ugaa lpomp. Een thermostaat zorgt ervoor,

dat zo spoedig mogeliik de bedriifstemperatuur
\/an 7 5 oC wordt bereikt en gehandhaafd.

Bra

ndstofsysteem

Het C.A.V.-brandstofsysteem kenmerkt zich door

een minitieuze filtrering van de brandstof, alvorens deze de verstuivers bereikt. Een allereerste vereiste voor een betrouwbare werking
van de dieselmotor
Af hankeliik van de uitvoeringen van de motor is
een regu lateu r-type gemonteerd, dat volkomen
is aangepast aan de bedriifsomstandigheden,
waaronder de motor ziin werk zal moeten ver!

richten.

w
De bedieningsorgqnen

a. Hoofdschakelaar

(fig.

f.

S)

Het verdient aanbeveling een hoofdschakelaar
met afneembare sleutel aan te brengen in de

De toerenteller geeft het aantal omwentelingen

kabel tussen accu en startmotor. Tiidens reparaties aan het electrische systeem moet de sleutel

maakt. Men dient er nauwkeurig op toe te
zien, dat dit toerental NOOIT het maximum
overschriidt, waarop de motor is afgesteld. De
aandriiving van de toerenteller vindt plaats
door de nokkenas via het aandriifasie van de

. worden uitgenomen,

aan, dat de kru kas van de motor per minuut

teneinde kortsluiting te

voorkomen. Men behoeft'dan geen accukabel
los te nemen om de gehele electrische ínstallatie stroomf oos te maken.

b. Startschakelaar

De startschakelaar heeft drie standen: uit
contact - start. Door het sleuteltie in het slot
te steken en naar rechts te draaien, wordt het
contact aangezet.
Wonneer vervolgens tegen de veerdruk

in

smeeroliepomp.
g. Bedriifsurenteller
De electrische bedriifsurenteller geeft het aan-

tal draaiuren van de motor aan. Hii komt

h. Stophefboom

Bii bedriifstemperatuur moet de oliedruk
dragen

Am pòrc-mrtor/hrdcontrolelam pie

De meter geeft aan met welke laadstroom de

accu wordt biigeladen door de dynamo, ofwel

in welke mate er stroom wordt onttrokken aan
de accu, zonder dat de dynamo biilaadt.
Bii enkele uitvoeringen is de ampèremeter vervangen door een controlelampie, dat ophoudt
te branden zodra de dynamo bcgint bii te
a

aden.

. KoCwrtcrtem porrttlu rrntrr
huis voor de thermostaat, zodat onder af fe omstandigheden de iuiste temperatuur van het
koelwater in motorblok en cilinderkop wordt
aangegeven.

De meest gunstige bedrijfstemperatuur
75-900

r0

c

is

Verlichtingschakelaar

Met deze schakelaar kan de verlichting van het
instrumentenbord worden in- of uitgeschakeld.
Bii sommige uitvoeringen wordt de instrumentenbordverlichting ingeschakeld door het beschermkapie van het betreffende lampie in te

be-

stopgezet.

I

i.

:

0,35 kg/cmz bij stationair draaien.
3,5-4,2 kglcmz bii 1000 omwfmin.
Bii een koude motor zal de meter in het algemeen een hogere druk aangeven.
Waarschuwing: wanneer de meter een te geringe oliedruk aangeeft, moet
de motor onmiddelliik worden

(fig. ó)

Met deze hefboom wordt de brandstoftoevoer
naar de motor afgesloten. Vóór het starten
dient de stophefboom dus weer in ziin oorsp ron keliike sta nd te worden geplaatst.

c. Oliedrukmeter
Deze meter is aangesloten op het druksmeersysteem van de motor en geeft de druk aan,
welke in het smeersysteem heerst. Het meetelement bevindt zich naast het smeeroliefilter.

in

werking zodra de dynamospanning meer dan
I volt bedraagt, hetgeen reeds bii stationair
toerental van de motor het geval is.

het

sleuteltie nog verder naa r rechts wordt gedraaid, wordt hierdoor de startmotor in werking gesteld. Laat het sleuteltie onmiddelliik
los als de motor aanslaat; het springt dan vanzelf terug in de stand ,,contact".

d.

Toerenteller

drukken.

l.

Brandstofpomp

(

fig

. 7)

Deze bestaat uit de eigenliike hogedruk inspuitpomp, de regulateur en de brandstofopvoerpomp. Deze laatste is voorzien van een
hefboom, welke met de hand kan worden be-

diend wanneer brandstof uit de tank moet
worden aangezogen en als het brandstofsysteem moet worden ontlucht. Voor het ontluchten van 'de pomp is een ontluchtingskraan
aanwezig.
k. Koudstartinstallatie

(fig. 8 en 9)

Bii zeer koud weer kan het starten zo nodig
worden vergemakkeliikt met behulp van de
koudstartinstaf latie door de stophef boom aan
de regulateur voor het starten uit te trekken,
dan wel bii bepaalde brandstofpompen de betreffende knop vóór aan de pomp in te drukken. Bovendien kunnen de DA 475 en de DS575

worden u itgerust rnef een gioeispiraa I welke
zich in het inlaatspruitstuk bevindt en die tot
taak heeft de koude lucht vóór te verwarmen.

Inbouw-dieselmotoren

A

Fig.

3

Schema brandstofsysteem.

l. Tankzeef
2. Groffilter
3. nspu itpom p
4. Opvoerpomp
5. Fiinf i lte r
6. Ontluchtingsn ippel
7. Invoer
8. Ve rstu ive rs
9. Terugvoerleiding
I0. Verstuiverfilter
I l. Ontluchtingspiipie
I

12. Tank

A

Fig.

4

Instrumentenpaneel

(

afwiikende uitvoeringen mogeliik )

11

Fig.

6

Stophef boom

met

12

vacu

um

reg u lateu r

Inbouw-dieselmotoren

De bediening

Dageliikse controle vóór de eerste start
a. Controieer

het

olien ivea

u in het

smeerolie-

carter met behulp van de oliepeilstok aan de
rechterziide van de motor. Het oliepeil moet
steeds bliiven gehandhaafd tussen de beide
merktekens en mag noch hierboven noch hieronder komen (fig. l0).
b. Controleer de koelwatervoorraad.

c. Controleer de voorraad brandstof in de tank.
ls de tank leeg geweest of heeft de motor voor

a n ge re tiid sti lgesta a n, da n ka n het ziin dat
het brandstofsysteem eerst moet worden ontlucht ( zie onder ,,Onderhoud" ) .
I

Het starten van de motor

Opmerking: Bii barre koude verdient het aanbeveling de motor met de hand te
tornen alvorens te starten. Op deze
n

r lí " "Y;;,ffi ii: J n'l'J'
l. Draai de

pomp.

hoofdschakelaar

T .î:

I

spoord.

: l. Let er op, dat heÙ contactsleuteltie na het sta rten ook inderdaad uit
de,,start"-stand terugspringt, daar
an

de

ken, dus van de pomp af . Op deze wiize wordt
tiidens het sta rten een extra hoeveelheid brand-

stof ingespoten.
De koudstartinstallatìe schakelt zichzelf uit zodra de motor aanslaat. Na een mislukte start
moet de hefboom dus opnieuw worden uitgetrokken, resp. de knop worden ingedrukt.
6. Bii zeer lage temperaturen kan het starten van
een DA475 of een DS 575-motor nog worden
vergemakkelijkt door gebruik te maken van de
eventueel in het inlaatspruitstuk aangebrachte
gloeispiraal (figuur I I ).
H iertoe is de startschakelaar van twee standen
voorzien, wdarbii de eerste stand de gloeispiraal in werking stelt en de tweede stand de
startmotor inschakelt.
De voorgloeitiiden bedrdeen

bii

- indien aanwezig

in bed riif ssta n d.
2. Zet de stophefboom in bedriifsstand.
3. Start de motor door het contactsleuteltie geheel naar rechts te draaien.
4. Wanneer de motor na enkele seconden niet
locpt, Cient eerst de oorzaak te worden opgeOpmerking

maken varì de koudstart-installatie. Hiertoe
moet of wel de specia le knop voor aan de
brandstofpomp ( fig. 9 ) worden ingedrukt, ofwel de stophef boom ( f ig. S ) aan de brandstof inspu itpomp naa r bu iten worden getrok-

:

-0 oC
-5 oC
I minuut
-5 oC - -.|0 oC - 1% minuut
oC-2
-10 "C--15
minuten

Normaalbedriif

Het is zeer belangriik, dat de gedragingen van
de motor tiidens het in bedriif ziin regelmatig
worden gecontroleerd aan de hand van de meetinstrumenten op het instrumentenbord en het geluid dat de motor maakt.

rs een ve rb ra n de sta rtmoto r het

resultaat hiervan zal ziin.

ll. Als de motor niet direct

aan-

slaat, mag nooit opnieuw worden
gesta rt voordat de motor en de
startmotor stilstaan, daar anders het
tandwiel op de startmotor en de
sta rterkrans op het vliegwiel ernstig
kunnen worden beschadigd.
lll. Het vercjient aanbeveling de
motor niet gedurende langere tiid
stationair te laten draaien, Wdnneer

dit niet

noodza

keliik is. Dit

kost

niet alleen brandstof , doch verhoogt
tevens de kans op extra sliitage van
het regelgedeelte van de brandstof-

pomp en vervuiling van de motor
tengevolge van de onvolledige verbranding van de brandstof

in

de

cilinders.

zo nodig
nog worden vergemakkeliikt door gebruik te

5. Bii zeer koud weer kan het starten

Koelwatertem peratu u r
Een motor mag niet te warm worden, doch evenmin te koud bliiven. De normale bedriifstemperatuur van de DAF-motor is 75-800 C. Het is dan
oo k bela ng rij

k, dat de moto r zo snel mogel ii k na
het starten op ziin bedriifstemperatuur komt. Dit
wordt het beste bereikt door,
a. direct na het aanslaan van de motor deze met
800-1000 omw ./min. te laten draaien, totdat hii
behoorliik bliift doorlopen ( ca. % minuut ) ;
b. vervolgens met gemiddeld toerental ( ca. 1500
omw ./min.) gedurende enkele minuten de motor onder enige belasting te laten draaien, tot
een koelwatertemperatuur van ongeveer 50'C
is bereikt ;
c. eerst dan kan op norma le belasting worden
overgegaan, vtaarbii de thermostaat en de
radiateurrolhoes ertoe biidragen dat zo,, snel
mogeliik de bedriifstemperatuur wordt bereikt
en gehandhaafd bliift.
r3

w
(lAf

Oliedruk
Controle van de smering van een in werking ziinde motor is van het allergrootste belang. Todra
op de oliedrukmeter wordt geconstateerd dat de
oliedruk beneden het vereiste minimum van 0,35
kg/cmz bii het stationair toerental en 3,5-4,2 kg/
cm2 bii 1000 omw. per minuut daalt, moet de

motor onmiddelliik worden stopgezet.
Controleer dan of de oorzaak ligt in de aanwiizing

van de meter of dat er inderdaad geen oliedruk is.

lndien deze controle plaats vindt met een gewone manometer, die op_de drukziide van het
indien olieof iecircuit wordt aangesloten, zal
- een schomde wiizernaald
druk aanwezig is
melende beweging maken. Dit vloeit voort uit de
constructie van een normale manometer en is dus
van geen betekenis.
Ampèremeter/!aadcontrolelaúpie

3. Zet de motor
boom.

stil door middel van de stophef-

4. Zet de contactscha
5. Schakel

kelaa

r

,,nit"

.

aan het einde van de dagtaak

de

hoofdschakelaar uit.

De inloopperiode Yan de motor

Het is gedurende de eerste 4000 km ( 150 bedriifsuren ) van belang de motor slechts gemakkeliik en licht werk te laten doen. Hierbii is een
betrekkeliik hoog toerental lang niet zo schadeliik als een overbelasting van de motor bii een
laag toerenta | .
Het wordt daarom ten stef ligste afgeraden tiidens
de inlooptiid biiv. zwaar graaf- of sleepwerk te
verrichten.

Wel verdient het aanbeveling gedurende de inloopperiode steeds het motortoerental te laten
va rié ren.

Wanneer de wiizer van de ampèremeter zich op

het linkergedeelte van de wiizerplaat bevindt,
wiist dit er op, dat de accu's niet worden biigeladen door de dynamo. Hetzelfde geldt in het ge-

val het laadcontrolelampie brandt.
Hoewel niet van directe invloed op het draaien
van de motor, zal toch bii voorkeur zo spoedig
mogeliik de oorzaak van dit mankement dienen
te worden opgespoord.

a. Controle vóór het starten
I . Motorsmeerol ieniveau

2. Koelwaterniveau
3. Brandstofhoeveel heid

I . Hoofdschakelaar,,in"

Het geluid dat een draaiende motor maakt, is
voor degene die ermee omgaat een aanduiding
of de motor goed functioneert. Men is al spoedig
gewend aan het geluid van een goed lopende
motor, zodat vreemde geluiden direct opvallen.
Het zo spoedig mogeliik opsporen van de oorzaak van vreemde geluiden is wenseliik of zelfs
noodzakeliik en kan in zeer vele gevallen beschadiging van één of meerdere onderdelen voorkomen.

Het rtoppen van de motor

Breng het toerental van

IN HET KORT

br. Normale start

Geluiden

l.

DE BEDIENING

de motor terug tot

2. Stophefboom ,,open"
3.

Sta

rten

4. Oliedru

k

controleren

5. Warm draaien

bII. Koudstart

I en 2 - 7ie

normale start

bii brandstofinspuitpomp uittrekken ofwel koudstartknop indrukken en bii een DA 475
of een DS 575-motor eventueel de
gloeispiraal in werking stellen.
Vervolgen met de punten
3, 4 en 5 - Lie normale start
Vervolgens : stophefboom

stationair.
2.

Laat de motor enkele minuten stationair
draaien teneinde het koelwater te laten afkoelen. Hierdoor wordt voorkomen dat het koelwater tengevolge van de vrii hoge temperatuur in de motor aan de kook zou kunnen
raken en wordt het verlies van evpntueel aanwezige antivries tegengegaan.
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c. Stoppen
I . Toerental terug tot stationair

2. Enkele minuten stationair draaien
3. Stophefboom ,,stop"
4. Contactschakelaar,,uit"
5. Hoofdschakelaar ..uit"

Inbouw-dieselmotoren

Fig.
u

Fig.

9 De koudstartinstallatie
(

8

De koudstartinstallatie

|

(stophefboom

ittrek ken )

ll

knop indrukken )

Fig. I I

Gloeispiraal en startschakelaar

V

A

Fig.

l0

Oliepeilstok
uootcro$$r

-3---trlaîtr

'.5
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h't
í0

a

a

t
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w

Fig.
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Smeeroliefilter

Aftapplug

2.

Bevestig ingsbout

3.

Filterkolf

4.

Filterelement

'ww\_

Inbouw-dieselmotoren

Onderhoud

Zelfs het meest zorgvuldige onderhoud en

stipt na leven van de

voorschrif

ten kunnen

het

niet

voorkomen, dat zelfs een motor die aan de hoogste eisen voldoet, op.de lange duur sliitage gaat
vertonen. Deze sliitage treedt bii bepaa lde onder-

delen vroeger op dan b;i andere en ontstaat bovendien zeer geleideliik, zodat indien men er niet
speciaa

I

acht

op slaat, dit nauweliiks wordt

be-

merkt.

De

sl

iitage kan dan echter reeds een zodanige

vorm hebben aangenomen, dat een reparatie

som-

tiids onvermiideliik is. Een reparatie, die niet

al-

leen kosten met zich mede brengt in de vorm van

een reparatierekening, doch vooral ook door de
bedriifsstagnatie, die misschien niet direct in geld
kan worden uitgedrukt, maar waarvan de werke-

liike omvang zeer belangriik kan ziin.
Onnodige bedriifsstagnatie met alle hieraan verbonden financiéle gevolgen kunnen worden voorkomen door het onderhoud en de controle van de

motor steeds op de hiervoor aangegeven tiidstippen te laten plaatsvinden. Dat daarbii de door de

fabriek aangegeven instructies nauwkeurig moeten worden opgevolgd, spreekt vanzelf.
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Algemene technische gegevens
DA475

575
watergekoelde dieselmo-

Model
Type

DS 575

DD

idem met turbocompressor

tor met directe inspuiting

6
cilinders
100.ó mm
Boring
100 mm
Slag
4J7 liter
Slag volume
420-450 omw/min
Min. toerental
omw/min
Max. onbelast toerentai

Aantal

6

6

mm
ì20.ó5 mm
5.7ó liter
420-450 omw/min
.... omw/min

100.ó mm

100.ó

120.ó5 mm

5.7ó liter
500-ó00 omw/min

............ omw/min

Max. belast toerental

Compressieverhouding

ló:l

Compressiedruk
lnspuitvolgorde
Inspuitmoment
lnspuitdruk

De

'l

ó:'l

ló:l

drukken in de cilinders mogen onderling ten hoogste l07o verschillen.

1-5-3-6-2-4
28 o voor b.d.p.
l7O-175 kg/cm'
Koelwatertemperatuur 75-8Oo C
Klepspelin! (koud)
0,5 mm
Of iedruk, stat. toerental 0,35 kg/cmz
Of iedruk, 1000 omw/min3,5-4,2 kg/cmz
Inhoud smeeroliesysteem 12 liter
47O kg
Gewicht droog,

1-5-3-6-2-4
28o voor b.d.p.
140-145 kg/cm2
75-8Oo C
0,5 mm
0,35 kg/cmz
3,5-4,2 kg/cmz
12 liter
530 kg

1-5-3-6-24
2óo voor b.d.p.
180-185 kg/cm2

is-Boo

C

0,5 mm

0,35 kg/cmz

3,54,2 kg/cm2
12 liter

570 kg

incl. accessoires
Toegepaste

draadsoort SAE

SAE

SAE

Motorsmeerolie
A.P.l.-classificatie (oud)

t

A.P.l.-classif icatie ( nieuw )
Viscositeit

:

:

Heavy-duty (DA-DD motory
Supplement | ( Ds-motor)
DG-DM ( DA-DD motor )
DM ( D9575 motor
20 ( vorst )

SAE

SAE 30 ( normaal )
SAE

Luchtf ilter

Zie motorsmeerolie
Filter carterventilatie

Zie motorsmeerolie
Brandstof pomp

Zie motorsmeerolie
Inhoud

: 250 cc

Regulateur ( alleen mechanisch type
7ie motorsmeerolie
lnhoud: 150 cc

18
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40 ( tropen

)
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lnbouw-dieselmotoren

ftlotorsmering

Smeeroliekwaliteit

Het betalen van het verschil in priis tussen olie
vdn goede kwa I iteit en goed kope olie is geen
weggegooid geld, daar reparaties, die het gevolg
ziin van het gebruik van inferieure olie, zeer kostbaar kunnen zijn.
Sommige olién bevatten zwaveldeelties, die zelf
weliswaar geen nadelige uitwerking hebben,
maar tesamen met bepaalde verbrandingsproducten zuren vormen, welke het metaaloppervlak
aantasten.

Het ís zeer moeilí[k om zelÍ te beoordelen of een
bepaalde smeerolie al dan niet van goede kwaliteit is. In de praktiik is het daarom het beste uitsluitend smeerolie te kopen van een bekend en
betrouwbaar merk, terwiil het voorts aanbeveling

verdient zich bii dit ene merk te houden.
Uiteraard dient er op te worden gelet, dat uitsluitend olie van de voorgeschreven classificatie
en viscositeit wordt qebruikt.
Oliepeil

Het oliepeil in het carter wordt afgelezen op de
peilstok. De stand van de olie moet gehandhaafd

bliiven tussen de beide merktekens op de peilstok er-ì mag dus nooit hoger dan het bovenste
merkteken doch evenmin lager dan het onderste
merkteken komen.
De controle van het olieniveau dient dageliiks te

geschieden; bii voorkeur iedere morgen voordat de motor wordt gestart, doch in elk geval
niet eerder dan ongeveer 20 minuten na het stopzetten van de motor, opdat alle olie naar het carter zal zíjn teruggezakt.

Olieverversen
Ondanks de goede werking van filters is niet te
vermiiden dat verontreinígingen in de olie terecht
komen. Deze bestaan hoofdzakeliik uit het uit de
buitenlucht aangezogen stof, condenszuren en fiin
verdeelde kool- en metaaldeelties die tesamen de
samenstelling van de olie veranderen, sliitage
veroorzaken en door de zuurvorming het metaal'
oppervlak aantasten. Dit zal naarmate de verontreiniging toeneemt de beschadiging ernstiger
rrraken. Het niet tíidig verversen van de smeerolie
kan daarom zeer ernstige gevolgen hebben.
In het algemeen dient de smeerolie iedere 4000
km ( 150 bedriifsuren ) te worden ververst. Voor
de DS 575-motor geldt echter een normale verversingstermiin van 2000 km ( resp. 75 bedriifsuren ). Deze termijnen díenen echter te worden
verkort, wanneer de motor onder ongunstige be-

driifsomstandigheden ziin werk verricht, bi[v.
veel stationair draait, vaak koud wordt gestart,
enz. Raadpleeg hieromtrent de DAF-agent.

Men tapt de smeerolie af wanneer de olie warm,

dus goed vloeibaar is. Het is belangriik om het
vaar- of werktuig daarbii zodanig te plaatsen, dat
a

lle olie de

ca

rterpan kan verlaten via de aftap-

. 12). Ten sterkste wordt afgeraden
de motor met petroleum enz, door te spoelen,

opening ( fig

daar- het onmogeliik is de petroleum volledig af
te tappen zonder de carterpan te verwiideren ; de
achtergebleven hoeveelheid petroleum zal de
nieuwe olie verdunnen.
Maak de olievuldop met het biibehorende filter
goed schoon alvorens olie bii te vullen.
Denk er aan ook altiid het smeeroliefilter af te
tappen op de voorgeschreven tiidstippen.
Bii carterpannen met meer dan één aftaPplug
moeten ALIE pluggen worden uitgenomen voor
het aftappen van de olie.

Inloopperiode

De olie van een nieuwe of gerevideerde motor
moet worden ververst na in totaal ó00 km, 1400
.|00
km, 2500 km en 4000 km (25, 50,
en 150

u u r ) in gebru ik te ziin geweest. Daa rna moet
de normale verversingsperiode van 4000 km ( 150

uu

r

) worden aa ngehouden ( voor DS 575-motor:

2000 km, resp.75 uur).
Het smeeroliefilterelement dient bii voorkeur
reeds na de eerste ó00 km (25 bedrijf su ren ) te
doch ín elk geval na de eerste
worden verníeuwd,
.|50

bedrijfsuren ).
4000 km (
de oliepompzeef moet na de
Het reínigen van.|50
bedriifsuren ) plaatsvinden.
eerste 4000 km (
Smeeroliefilter ( f io l3 )
Het smeeroliefilter dient na iedere 80OO km (300
bedrijfsuren ) te worden voorzien van een nieuw
element. Tap h iervoor het f ilter af ( stop 1 in
afb. l3), verwijder de kolf (3) door bout (2) los
te d raa ien en neem het f i lterelement 4 u it. Rein ig
de f ilterkolf en breng een n ieuw f ilterelement
aan. Monteer vervolgens het filterelement en de
kolf met een nieuwe pakkingring en laat de
motor een ogenbl ik d raa ien teneinde het f ilter
met ol ie te vu I len.
Controleer daarna het oliepeil en vul zonodig bii.
Op.erking : Het verdient aanbeveling de verontreinigingen nader te bekiiken,
daar uit de aard hiervan vaak een
sliitageproces in de motor tiidig kan
worden onderkend ( biiv. deelties
van lagermateriaal ).

Oliepompzeef (fig. 14)
Voor het reinigen van de oliepom pzeef bevindt
zich onder in het ca rter een rond deksel, zodat
het níet noodzakeliik is het gehele carter los te
nemen. De zeeÍ is met een centrale kroonmoer
aan de zvigleiding bevestigd.
19
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Demontage en reiniging van de zeef dient plaats
te hebben na de eerste 4000 km ( 150 bedrijfsuren ) van de motor en daarna na iedere 48000 km
( I 800 bed riif su ren ) .

Het reinigen dient te geschieden met schone benzine of gasolie, waarbii er e:hter voor moet worden gezorgd dat de zeef , alvorens te worden gemonteerd, voldoende droog is om geen noemenswaardige verdunning van de motorsmeerolie te
kunnen veroorzaken.
Vergeet niet de moer met een splitpen te borgen

Filter carterventilatie

!

(fig. l5)

ledere 4000 km ( I 50 bed rijfsu ren ) d ient het
filter van de carterventilatie te worden gereinigd.
Dit filter is gecombineerd met de motorolievuldop en is op het kleppendeksel geplaatst. Na
het verwijderen van de vuldop kan de centrale

moer worden losgedraaid, waarna het filter kan
worden losgenomen.
Maak filterelement en oliereservoir schoon in benzine of gasolie. Vul het reservoir met schone olie
precies tot aan het aangegeven peil. Dompel het
filterelement in schone olie, laat het uitdruipen
en plaats het in het oliereservoir. Monteer het geheel weer op het kleppendeksel.
Filter carterontluchtingspiip (fig. I ó)
ledere 4000 km ( 150 bedriifsuren ) moet de
filtergaaskorf achter de carterontluchtingspijp
worden schoongemaakt door deze in benzine of
gasolie uit te spoelen. Hiervoor moet eerst de

piip van het motorblok worden

afgenomen.

Bii scheeps- en stationaire motoren is een metaal-

wolfilter vlak tegen het motorblok aangebracht.
filter moet iedere 4000 km ( 150 bedrijfsuren ) worden gereinigd door het in benzine of
gasolie te spoelen ( f ig . 17 ) .
Ook dit

Brqndstofsysteem
Reinheid Yan de brandstof

Voor een goede werking van de dieselmotor is
goede kwaliteit en zuiverheid van de brandstof
een a llereerste vereiste.
Gebruik geen brandstof uit een vat dat een tiid
open heeft gestaan en waarin zich dus zeker
water en stof bevinden. Gooi liever een paa r
liter brandstof weg dan het risico te nemen van
bedriifsstoringen ten gevolge van verontreiniging.
Brandstofopslag

Aangezien de brandstofvoorraad voor dieselmotoren voor industrièle- en scheepsdoeleinden vaak

in de bekende 2OO liter vaten wordt opgeslagen,
volgen hier enkele voorschriften met betrekking
tot deze opslug. (Zie ook de il lustraties ) .
l. Plaats een brandstof- of olievat altild liggend,
vooral als het in de open lucht wordt opgeslagen.

2.Breng nooit het vat in beweging om hieruit te
kunnen schenken.

het vat enigszins schuinliggehd, zodat
het bezinksel niet de aftapkraan kan bereiken.
4. Wanneer een vleugelpomp wordt gebruikt,
moet er voor worden gezorgd dat de zuigopening niet tot in het bezinksel reikt.
5. Zet de pomp vast in de opening van het vat,
zodanig dat de zuigopening ca. 5 cm van de
bodem verwiiderd is.
3. Plaats
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ó. Geef bii voorkeur een nieuw vat enige uren de

tiid voor het laten bezinken van eventueel aanwezig water en vuil.
Brandstof kwaliteit

Aangenomen mag worden, dat de brandstof welke door de bekende oliemaatschappiien ten be-

hoeve van dieselmotoren wordt geleverd, van
goede kwaliteit is.
N iettemin bestaat de mogeliikheid dat bii zeer
lage buitentemperaturen verstopping in het
brandstofsysteem ontstaat tengevolge van parafine-neerslug. Ter voorkoming hiervan mag l5 %
lichtpetroleum ( kerosine ) worden toegevoegd.
lJsvorming wordt voorkomen door toevoeging
van 0,5 % spiritus.
Brandstoftank
Aangezien water en vuil uit de brandstof zich op
de tankbodem zullen verzamelen, moet na iedere
48000 km ( 1800 bedriifsuren ) de brandstoftank

worden afgetapt en daarbii de zeef in de tankbodem worden gereinigd.
Het wordt sterk afgeraden de laatste liters uit de
tank als brandstof te gebruiken, daar dit vervuiling van het brandstofsysteem kan veroorzaken
en bovendien lucht in de brandstof leidingen zal
worden bin nengezogen.
Vul dus de brandstoftank tiidig bii en betracht
daarbii de grootst mogeliike reinheid.

lnbouw-dieselmotoren

Brqndstofopslqg in vqten
FOUT

GOED

Aanzuigopening reikt tot in het bezinksel.

Aanzuigopening tot op

-+

5 cm boven de

bodem.

---- -

ffi

r+:-?aíì:ì
i.
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Het bezinksel verspreidt zich door de gehele
b ra

ndstof

.

Het bezinksel kan niet de aftap-opening
bereiken.

E@r
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Fig. l5

Olievuldop/ carterventilatie filter

l.
2.
3.

Olievuldop
Bevestigingsmoer
Filterelement

A

Fig.

I

ó.

Carter ontluchtingspiip
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Fig. l8

Bra

ndstofgroffilter

1. Bevestigingsbout
2. Filterkolf
3. Fi lte re lement

Fig. l9

Bra

I.
2.

3.

n

dstoff iinf ilter

Bevestig ingsbou t

Filterkolf
Ontluchtingsplug

frifr,
23

A

Fis. 2l

Klemblokies voor de
b ra

ndstof-i nspu itl eid

Fig. 22 Het ontluchten van de brandstofpomp

.
2.
1

V

Fig.
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Ontluchtingskraan
Hefboom van opvoerpomp

Het afstellen van de
b ra

ndstof pomp koppel

Fig.

24
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Merktekens op het vliegwiel
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.|800
Voorts dient iedere 48000 km (
bedriifsuren )
de ontluchtingsmogeliikheid van de tank te worden gecontroleerc! op eventuele verstopping.
Deze bestaat ofwel uit een gaatie in de tankdoo
of een omgebogen piipie op de tank.

Brandstofgroffilter

(

fig.

Het groffilter bevindt zich in de brandstofleiding

bout ( 1 ) worden losgedraaid, waarna de kolf (2)
loskomt en het f ilterelement kan worden uitgenomen. Het reinigen van het element geschiedt
door dit uit te spoelen in schone benzine of gasolie.

Bii montage van de kolf dienen zonodig nieuwe
pakkingringen te worden gebruikt.

(fig.

I9

)

fiinfilter is gemonteerd in de brandstofleiding
de opvoe rpom p en cie in spu itpom p. N a
ìedere I ó000 km ( ó00 bedriif su ren ) moet het
element worden vernieuwd. Maa k de moer ( I )
boven aan het filter los, waardoor de filterkolf
(2) loskomt en het element kan worden u ítgenomen. Reinig de filterkolf en monteer het nieuwe element. Het oude element mag nooit opHet

tu

ssen

nier.rw worden gebruikt.

De pakking aan de bovenziide van de kolf moet
ie door een nieuwe worden vervangen.
Let er op, dat de pasvlakken en de pakking

telkenma

schoon ziin.

Voer al deze werkzaamheden uit met
ha

Wanneer er lekken ziin tussen brandstoftank en
brandstofopvoerpoffip, kan dit tot gevolg hebben,
dat hierlangs lucht in de leidingen binnendringt.
Men moet in dit geval alle wartels tussen brandstof ta n k

I8)

tussen tank en opvoerpomp en mcet ieCere 800í)
km ( 300 uur ) worden gereinigd. Hiertoe moet

Brandstoffiinfilter

lekken aan de zuigziide

schone

De leidingen moeten absoluut luchtdicht ziin.

Lekken in de brandstofleidingen kunnen opt reden a a n de pe rsziide of a a n de zvigziide va n
de brandstofpomp.
Lekken aan de persziide

Om deze op te sporen maakt men wartels en leidingen aan de buitenziide schoon en controleert

die terwiil de motor draait. Men moet vooral

zorgen de wa rtels van de brandstof leidingen n iet

te forceren bii het aandraaien.

ndstof pom

p goed

vastzetten.

fndien de brandstofleidingen tussen de inspuitpomp en de verstuivers moeten worden vervangen, ffionteer deze leidingen dan steeds dusdanig, dat deze zonder ergens onder spanning te
staan precies aansluiten aan de pomp en de verstuiver. Zie toe, dat de oude leiding steeds wordt
vervangen door een nieuwe van g e I ii k e lengte en g e lii k e doorlaat. Voorts is het van belang dat de leidingen worden vastgeklemd nrr'-'t
cJe daarvoor bestemde fiberblokies (fig.21 ).
Ontf uchten ( f ig

.

22)

.

lVanneer' na alle genomen voorzorgen toch nog
lucht zich in het brandstofsysteem bevindt, nroei
er worden ontlucht.
Gewocn liik kan dit ontluchten beperkt bliiven tot
de lagedruk-leidingen.
Hiertoe gaat men als volgt te werk.

l. Geef enige slagen met de hefboom van

de

opvoerpomp.
2.Open vervolgens de ontluchtingskraan van de

inspuitpomp. Pomp met het hefbcompie de
brandstof op tot er geen lucht meer uit de leiding l<omt. Sluit, al pompende, de kraan wcer.

Het filter moet worden ontlucht door de ontluchtmoer ( 3 ) op de f i lterkolf te openen c;r met d:
hefboom van de opvoerpomp zolang te pompen,

Brandstof leidingen

b ra

Vervanging

nden.

totdat de uit de ontluchtmoer komende brandstof geen luchtbellen meer toont.
Lucht, welke tiidens het bedriif mocht binnendringen, wordt automatisch verwiiderd via de
ontluchtklep. Wanneer deze klep als gevolg van
vuile lrrandstof zou bliiven hangen, zal hierdoor
de druk van de opvoerpomp wegvallen en zal de
mctor slecht sta rten.
De DS 57 S-motor is voo rzien van twee brandstoff iinf ilters ( f ig . 20) . Het is voldoende a ls a lleen
afvoerziide wordt ontlucht.
het f ilter aan

en

Er kan ook op andere wiize lucht in de leidingen
komen, nl. wanneer er te weinig brandstof in de
tank is. Controleer dit dus in de eerste plaats.

De brandstofinspuitpomp

De brandstofinspuitpomp is een

precisie-instru.

ment dat alleen mag'worden behandeld door spqcia

listen die over het

daa rvoor noodza

keliike ge-

reedschap beschik ken.

ls de brandstoftoevoer naar de verstuivers nor|
hetgeen kan worden af geleid uit het
geluid, dat bii de verstuivers kan
,,krakend"
worden waa rEenomen bii het tornen van de
motor
dan kan het niet-starten van de motor
liggen -in een foutieve afstelling van de pomp. De
koppeling aan de pomp zal dan waarschiinliik
verschoven ziin. Breng dit op de volgende wiize
in orde (fig.23),
a. Maak de verbindingsbouten van de pompmaa

koppeling los.
b. Sclruif het deksel van de inspectieopening in
het vliegwielhuis weg.
c. Torn het viiegwiel tot het merkteken No 1 -ini.
28 ( bi; DS-rrotor: 26) zich precies onder de

wiizerstift bevindt (f ig . 24).
d. Draai de koppelingsflens op de brandstofpomp
zodanig, dat de merkstreep zich precies onder
de meta len piil bevindt.
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in deze stand de bevestigingsbouten
weer goed vast.
Indien dit niet het gewenste resultaat mocht
geven, is het wenseliik de DAF-agent te hulp te
roepen voor controle en afstelling. Het verdient
aanbeveling deze werkzaamheden iedere 48000
km (1800 uur) te laten verrichten door een vake. Maak

Verstuivers

kundige.
De smeerolievoorraad van de brandstofpomp be-

Voor een goede werking van de dieselmotor is
het een absolute vereiste, dat de verstuivers op
de iuiste inspuitdruk ziin afgesteld. Het verdient
daarom aanbeveling steeds enige op de iuiste
druk afgestelde reserveverstuivers bii de hand te
hebben. Wanneer wordt getwiifeld of een verstuiver goed functioneert, kan als volgt te werk
worden gegddl't:
a. Laat de motor stationair d,raaien.
b. Draai een voor één de wartels aan de verstuivers een halve slag los (fig.28).
c. Bii het losdraaien van de wartel van de ondeugdeliike verstuiver zal dit geen merkbare
invloed op het draaien van de motor uit-

draagt

I

liter. Hiervoor moet dezelfde

soort

motorolie als in het motorcarter worden qebruikt.
ledere 4000 km (150 bedrijfsuren) m-oet ook
de olie van de brandstofpomp via de aftapplug A

worden afgetapt (fig. 25). Vul daarna nieuwe
olie via vulopening B totdat er olie uit het

overlooppiipje C komt.
Waarschuwing: Vergeet niet een nieuw gemonteerde brandstofpomp met olie
te vullen alvorens deze in be-

driif te

stellen.

oefenen.

Het controlerèn der verstuivers dient in elk geval
iedere 48000 km ( 1800 uur ) te qeschieden en

bovendien onmiddelliik wanneer de motor overmatig rookt onder normale belasting.

Vacuumregulateur

Luchtf ilter

In de afstelling van de regulateur mag geen wi!ziging worden aangebracht; met h.et verbreken

Het luchtfilter dient periodiek te worden schoongemaakt. Tenminste geliik met iedere motorolieverversing, doch - afhankeliik van de bedriifsomstandigheden - zonodig vaker. Raadpleeg hierom-

van de verzegeling vervalt alle garantiè die door
de fabriek wordt gegeven op de motor.
Slecht trekken van de motor kan ook een gevolg
ziin van een gescheurd of poreus membraan van
de regulateur. Dit dient als volgt te worden gecontroleerd (fig. 2ó):
a. Maak de vaèuum- en luchtaansluitingen op de
regulateur los (maak van deze gelegenheid ge-

bruik om zo mogeliik deze leidingen schoon
te blazen met perslucht).
b. Zet de stophefboom in de stopstand en sluit
de vacuum- en luchtaansluitingen goed af met
de vingers.
c. Laat de stophefboom

in ziin oorspronkeliike
stand terugkomen.
d. Het membraan moet nu op zìin plaats bliiven;
zo niet, dan wiist dit op een slechte toestand
van het membraan,
e. Bii het vriigeven van de aansli.ritingen behoort
het membraan plotseling met kracht te worden
teruggedrukt door de kracht van de veer.
Waarschuwing: laat nooit de motor draaien als

de regulateur niet

aangesloten

is op het motorvacuum, daar anders het toerental niet begrensd
is en de motor zeer ernstig kan
worden beschadigd ( het zgn. op
hol slaan van de motor)!
Mechanische regulateur

(îig. n)

Hieraan mogen evenals aan de vacuumregulateur
geen wiizigingen in de afstellingen worden aangebracht. De mechanische regulateur is van de

fabriek uit gevuld met ca 150 cc motorolie van
dezelfde soort als voor de smering van de motor
wordt gebruíkt.
.|50
Controleer iedere 4000 km (
uur) het niveau
door de niveauplug A uit te draaien en zo nodig
olie via de opening B bii te vullen totdat de olie
uit het pluggat lekt.
26

trent de DAF-agent.
Het reinigen van het oliebadluchtfilter vindt als
volgt plaats :
a. Demonteer het oliereservoir en het filterelement.

Dek de opening in het inlaatspruitstuk af met
een schone doek, zodat geen voorwerpen en

vuil in de motor kunnen vallen.
en element uit in benzine
droog ze bii voorkeur met perslucht.
c. Vul het reservoir met schone motorolie.
b. Was reservoir

en

Opmerking

Laat het oliepeil niet boven het
aangegeven maximum komeh,
daar dit een b"perking van de
luchttoevoer naar de motor tot
gevolg heeft (fig.29).
d. Dompel het filterelement in schone motorolie
en laat het goed uitlekken.

e. Plaats het element in het oliereservoir en
monteer dit weer.
zorg dat a lle verbindingen tussen het luchtf ilter
en het inlaatspruitstuk van de motor goed aansluiten, teneinde het aanzuigen van ongefiltreerde lucht te voorkomen.
Het droge luchtfilter dient te worden gereinigd
door het filterelement f link te spoelen in schone
benzine of gasolie. Het drogen van het element
moet extra goed gebeuren wanneer benzine voor
het schoonmaken is gebruikt
Smoorklepbediening

Voor een soepele werking is het nodig de smoorklepbediening iedere 2000 km (75 uur) te smeren

met enkele druppels motorolie.
Let op sliitage van het smoorklep-asie in ziin
draaipunten,6àngezien langs deze plaatsen ongef iltreerde lucht kan worden binnengezogen.

lnbouw-dieselmotoren

b ra

ndstof pom p

A.
B.
C.

aftapplug
vulopening
overlooppiipie

:rn

:=\,

\=

:
-\=

il

Fig.

27

Mechanische regulateur
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Fig. 26

niveauplug
vulopening

De vacuumregulateur en ziin aansluitingen op het infaatspruitstuk

Fig. 28
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Koelwater aftapkraan van het motorblok
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Controle V-snaar spanning

A

Fig.
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Thermostaathuis met thermostaat

lnbouw-dieselmotoren

Koelsysteem

Koelsysteem
Zomer , leidingwater

met

1

% toevoeging van

een em u lgeerba re ol ie.
Winter: Water-antivries mengsel, zo nodig

een

emulgeerbare olie toevoegen.
Aftappen
Voor het volledig aftappen van een normaal koelsysteem is het nodig de radiateurvuldop te verwiideren en twee aftapkranen, t.W. in het cilinderblok ( f ig. 30 ) en in de onderbak van de radiateu

r, te openen.

Bovendien is het aanbevelenswaa rdig hierna de
motor gedurende zeer korte tiid ( ten hoogste een
halve minuut ) stationair te laten draaien, teneinde
te voorkomen dat enig water zal achterbliiven,
dat bii bevriezing toch nog schade zov kunnen
ve roo rza ken

.

Voorts verdient het de voorkeur om het afgetapte water weer te gebruiken voor het vullen van

het koelsysteem, aangezien vers water de

vor-

ming van ketelsteen bevordert.
Vullen

Giet geen koud water in een warme motor, aan-

gezien hierdoor scheuren in het blok of in de

cilinderkop kunnen ontstaan.
Het is strikt noodzakeliik zomer en winter een
anti-roest midciel aan het koelwater toe te voegen, teneinde de corrosieve werking in het koelsysteem te onderdrukken. Als anti-roest middel
moet een emulgeerbare olie worden gebruikt,
welke 1 ,rt van de hoeveelheid koelwater moet
beCragen . (Zie onder,,Koelsysteem").
Het koelwater kriigt hierdoor een melkwitte
kleu r. Wanneer tiidens een geregelde controle
mocht bliiken dat het koelwater doo rzichtiger is
geworden mag een kleine hoeveelheid van deze
olie worden toegevoegd.
ln anti-vriesmiddelen is meestal reeds van huis
uit een anti-roestmiddel aanwezig.
Na het vullen van het koelsysteem moet de motor
2 tot 3 minuten snel stationair draaien, wdarna
het koelwaterniveau in de radiateur moet worden gecontroleerd en zonodig koelwater dient te
worden biigevuld.
Radiateurblok- en slangen
Uiteraard zal de radiateu r ziin koelende werking
onvoldoende kunnen verrichten als de luchtdoorlaten verstopt zouden ziin door vuil of insekten.

Het reinigen kan het eenvoudigste geschieden
door een krachtige waterstraal of persluchtstroom
op het koelblok te richten. Mocht dit niet afdoende bliiken te ziin, dan zullen de verstopte openingen moeten worden doorgestoken.
Hiervoor mag uitsluitend een zacht houten voor-

werp worden gebruikt, daar anders kans op beschadiging van het koelblok bestaat.
De waterslangen dienen ten allen tiide hun volle
doorlaatopening te behouden.
a. Controleer iedere 2000 km (75 uur ) bii
draaiende motor of de slangen niet plat worden gezogen.
b. Demonteer iedere 24000 km ( qOO uur ) de
slangen, daar inwendige vertering vaak niet
van buiten af kan worden geconstateerd.
V-snaar
De spanning van de V-snaar dient iedere 2000 km
(75 uur ) te worden gecontroleerd.
Bii een iuiste spanning moet men de snaar tussen

12-1 5 mm kunnen indrukig. 3l ). De spanning kan worden ingesteld
door middel van de stelbout in de dynamosteun
na eerst de beíde bevestigingsbouten te hebben

ventilator en dynamo
ken

I

(f

osged

ra a id

.

r moet in het a lgemeen reeds
na een half uur draaien weer op spanning worden gecontroleerd in verband met mogeliik opgetreden rek.
Een n ieuwe V-snaa

Thermostaat

(fig. 32)

Zolang de bedriifstemperatuur nog niet is bereikt,
sluit de thermostaat de toegang tot de radiateur
voor het koelwater af . Een goede werking van de
thermostaat is dus zeer belangriik voor het snel

op bedriifstemperatuur komen van de motor

en

haven va n deze tem peratu u r. Een defecte
thermostaat moet daa rom on m iddel liik worden

het

ha nd

ve rva

n

gen

.

Doorspoelen

Laat tweemaal per iaar het koelsysteem dooren teneinde het verstopt ra ken van kanalen
te voorkomen. Aangezien het blok echter thermosyphonkoeling heeft, kan men niet op de gebruigeliike wiize doorspoelen. Ga daarom als volgt
spoef

te werk t
l. Verwiider de vuldop en tap radiator en cilinderblok af. Breng de vuldop weer aan.
2. Maak de radiatorslangen los van het motorblok.
3. Steek een waterslang in de onderste radiatorslang en draai er een lup omheen, teneinde zo
wein ig mogelíjk dru k te verliezen.
4. Laat nu water door de radiator stromen totdat
het er aan de bovenziide schoon uitkomt.
5. Maa k het thermostaathuisdeksel los en verwiider de thermostaat.
ó. Controleer de werking van de thermostaat (zíe

bii reparatiewerkzaamheden ).
7. Steek de waterslang nu in de opening van de
waterpomp ( fig. 33 ).
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8. Laat water door de motor stromen totdat het
schoon uit het thermostaathuis stroomt.
9. Breng de thermostaat weer aan en maak de
radiateurslangen vast.
I 0. Vu I het gehele systeem met zacht water en
tap dit weer af zodra de motor op bedriifstemperatuur is gekomen. Dit kan het beste aan het
einde van de dag gebeuren, daar niet met koud
water mag worden gevuld voordat de motor
is afgekoeld.

Doe dit enige malen en spoel bii de laatste'
keer de radiateur nogmaals door.

Vorstperiode

Vóór de vorstperiode inva lt is het noodza keliik
de nodige voo rzorgmaatregelen te treffen. Het
koelwater van het systeem mag niet bevriezen,
daar dit een beschadiging van de motor, dé radiator, de pomp en de leidingen zal veroorzaken.
Om dit te voorkomen bestaan er drie methoden :
l. De motor verwarmen met behulp van een V€rwarmer, welke onder de motorkap of de oliepan wordt geplaatst.
2. Het koelwater uit het gehele systeem aftappen.
3. Het vriespunt van het koelmiddel verlagen,
door toevoeging van anti-vries.

Het toepassen van dieselolie, petroleurrì, glycerine
enz. wordt ten sterkste afgeraden. De uitwerking

van genoemde producten is van dien aard, dat
een ernstige beschadiging plaats kan vinden. Het
meest geschikte anti-vriesmiddel voor deze motor

is een vloeistof op glycol basis.
Het is n iet mogeliik van a lle goede soorten antivries hier de gewenste mengverhoudingen aan te
geven. De goede soorten worden pra ktisch a lle
in bussen verkocht, waarop de mengverhoudingen staan aangegeven.
Enige

opmerkingen

,

l. Alvorens over te gaan tot het gebruik van antivries, verdient het aanbeveling het koelsysteem

terdege te reinigen en de koppakking op lekkage te controleren ( lekkage van glycol in de
motor veroorzaakt vastkitten van delen). Ook
de waterslangen dienen te worden nagezien en
eventueel te worden ve.rvangen

het koelsysteem gevuld met een antide vulling slechts tot
even boven de piipies mogen komen, ddnge-

2. Wordt

vriesmengsel, dan zal

zien bii temperatuurverhoging dit

mengsel

meer uitzet dan water.
3. Indien

de hoeveelheid koelvloeistof na

een

Anti-vriesmiddelen

periode vermindert, moet een mengsel van geliike samenstelling als het oorspronkeliike wor-

ziin in de handel diverse preparaten verkriigbaar, die men onder de naam van anti-vriesmiddelen tracht te verkopen. Deze voldoen evenwel
niet aan de gestelde eisen en kunnen, dlhoewel

verhogen.

den biigevuld. Water alleen zal het vriespunt

Er

4.

zii een vriespuntverlaging geven, aanzienliike

in het koelsysteem aanrichten.
Er wordt met nadruk op geyyezen een anti-vries.
middel te gebruiken vÉn een bekend en betrouwbaar merk.
schade

Wordt bii het verwisselen van de motorolie
een kleverige substantie in de afgetapte olie
gevonden dan kan worden aangenomen'dat
het anti-vriesmiddel in de motor is terechtgekomen.

Een grondige inspectie
noodza keliik.

'en reiniging ziin

dan

Vocuumpomp en luchtcompressor
Vacuumpomp en luchtcompressor

Voor motoren welke met een vacuumpomp of
met een luchtcompressor ziin uitgerust, gelden de
volgende onderhoudsvoorschriften.
Vacuumpomp
De vacuumpomp kriigt ziin smering door het aanzuigen van oligdamp uit het motorcarter.
Wanneer de motor zou lopen terwiil om de een
of andere reden de aansluiting tussen motorca rter en vacuumpomp is losgenomen , zdl de pomp

dus zonder enige smering draaien.
Het filtergaasie dient iedere 8000 km (SOO uur)
te worden gereínigd door het in schone gasolie
te spoelen ( fig . 34) .
De bevestigingsbouten van de vacuumpomp moe-

ten iedere ló000 km (OOO uur) worden nagetrokken
30

Luchtcompressor

(f

ig.

35 )

Het smeersysteem van de luchtcompressor is geheel opgenomen in het smeeroliecircuit van de

motor en behoeft dus geen aparte verzorging.
Het aantrekken van de kopbouten dient iedere
I ó000 km ( ó00 u u r ) te gesch ieden.

ledere I ó000 km ( ó00 uur ) moeten de bevestigingsbouten van de compressor worden naget

rokken.

ledere 48000 km ( I 800 uu r ) moeten de compressorkop en de;persluchtleiding naar de regelaar worden ontkoold.
Let er in het biizondei op, dat na het ontkolen de
onderdelen eerst terdege worden schoongemaakt
( bii voorkeur met perslucht ), alvorens zii weer
worden gemonteerd.

Inbouw-dieselmotoren

Fig.33
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Fig.

39

Fig.

40

Schoonmaken van de collector

u
Controleren van de koolborstels

lnbouw-dieselmotoren

Stuurbekrqchtiging

Stuurbekrachtiging
De hydraulische pomp welke ten behoeve van de
stuurbekrachtiging achter tegen de dynamo. is
aangebracht, behoeft geen speciale verzorging.
De onderhoudsvoorschriften die voor de complete
hydraulische stuurbekrachtigingsinstallatie gelden, moeten echter vanzelfsprekend nauwgezet

worden opgevolgd. Afgezien hiervan dient de
vloeistof na de eerste 4000 km (150 uur), te
worden ververst. Ververs daarna na iedere 24OOO
km (900 uur). Het filterelement in het oliereservoir dient na iedere 48000 km (1800 uur)
te worden vernieuwd

Storingstqbel

Motor draait niet, of traag

Oververhitting

fe

lage accuspanning
Verbroken of slechte accuverbindingen
Zekering van startschakelaar doorgeslagen

Slippende V-snaa
Te weinig water

Te dikke smeeroli'e
Defecte sta rtmotor

Defecte waterpomp
Thermostaat bliif t ha ngen
Inspuitmoment te laat

Motor

sta

rt

niet

Water in brandstofsysteem
Brandstoftank leeg
Lekke koppakking
Lucht- of brandstoflekkage in brandstofsysteem
Opvoerpomp defect
I

nspu itpom

p defect of

Verstuivers verstopt
Hangende kleppen

on iu

ist

af

gesteld

Motor start, maar stopt weer
Tankontluchtpiip verstopt
Ontluchtingsstop op brandstof pomp los
Lekke ontluchtklep op fiinfilter
Lucht in b ra ndstofsysteem
Brandstofleiding of filter verstopt

Water in brandstofsysteem
Opvoerpomp defect
Motor slaat over
Lucht

in

Verstu

iver verstopt of defect

Water

brandstofsysteem

in brandstofsysteem

Hangende kleppen

r

Verstopt koelsysteem

Uitlaat rookt
Lekkende verstu íver ( zwa rt )
Inspuitpomp te laat afgesteld ( zwart )
Max. inspuitpompopbrengst te hoog ( zwart
Smeerolieniveau te hoog ( griis )
La

ge

)

com p ress ie ( g riis )

Motor trekt niet
Luchtfilter verstopt of boven niveau gevuld
Brandstoffi

lter vervui

ld

Te kleine klepspeling
Lekkende kleppen
Pompopbrengst te klein
Versleten zuigers of zvigerveren

Motor loopt onregelmatig
Lucht in brandstofsysteem
Toevoerpomp defect

Inspuitpomp defect
Lekkende verstuivers
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Electrische i nstql lotie
TECHNISCHE GEGEVENS

:

12 Volt

12 Volt

:

12 Volt
... Ah

... Ah

... Ah

:

12 V-240/3ó0 watt

|

Spanning:
Capaciteit

DS.

DD.

DA.

Accu's

Dynamo
Capaciteit

2 V-300/450 watt

12 V-300/ 450 watt

rtmotor

Sta

Vermoeer

:

12 V-4

pk

24 V'4 pk

24 V-4 pk

ATGEMEEN ONDERHOUD

De accu's

De accu's moeten tenminste ìedere 2000 km (75
uur) worden gecontroleerd.
De vloeistof ( electrolyt ) moet altiid even boven
de platen staan. ls het nìveau gezakt, dan moet
men uitsluitend biivu llen met gedestilleerd water
(fig. 3ó).
De spanning, die gemiddeld 2 volt per cel moet
bednagen, dient alleen onder belasting te worden
opgemeten. Heeft men hiervoor geen celbeproe-

a I leen een voltmeter, dan moet men
inschakelen ( f ig . 37 ).
verlichting
even de
Po en en poo I k lem m en va n de accu moet m en
steeds goed schoon en vrii van oxydatie houden.
Vet ze in met zvurvriie vaseline. De buitenziide
van de accu en speciaal de bovenziide moet ge'
heel schoon en vetvrii worden gehouden.
Houd de luchtgaaties in de vu ldoppen vrii door
ze met een iizerdraadie door te steken.
Het verdient aanbeveling de toestand van de'
accu van tiid tot tiid te controleren door het soorteliik gewicht ( t.g.) van het electrolyt te meten
(fig. 38). Het soorteliik gewicht (u.9.) zal stiigen tiidens het laden en da len tiidens de ont-

ver

maa

I

lading.
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De volgende gegevens kunnen worden aangehouden,

Volledig geladen 1 ,28-l ,30 ; half geladen I ,21 i
beneden I ,I 5 geheel ontladen. Deze ciifers ziin
van toepassing bii een temperatuur van het zuur
van l5 oC.
De aflezing moet voor de verschillende cellen
ongeveer geliik ziin. Indien een der cellen een
zeer g rote af w ii k ing va n de a ndere vertoont, ka n
dit op verlies van zuur door lekkage of inwendige sluiting wiizen. Wanneer het electrolyt gewogen wordt, moet geliiktiidig worden gecontroleerd of de hoeveelheid die in de celtester
wordt opgezogen, schoon is. Vuil electrolyt kan
worden veroorzaakt door een slechte conditie der
p laten. De accu zal da n spoed ig moeten worden
ve rva

n

gen

.

Laat de accu's nooit ongebruikt staan in ontladen
toestand. Laat voor lat de accu's worden wegge-

zet, deze volledig laden, dan langzaam ontladen

( b.v. met l5 W lampie ) en daarna weer langzaam laden ( I0 Amp.). Na deze procedure is
het voldoende de accu eens per 3 maanden bii
te laden. Op deze wiize wordt voorkomen, dat de
platen sulfateren.

Inbouw-dieselmotoren

Dynatro- en startmotoronderhoud
Dynamo en startmotor moeten iedere 32000 km
( 1200 bedrijfsuren ) worden gecontroleerd teneinde van een goede werking te ziin verzekerd.
I . Bedrading. Controleer de bedrading en

de iso-

latie op breuk of beschadiging en
zorg dat alle aansluitingen schoon
ziin en goed vast zitten.

de stof kup en controleer of de borstel gema kkeliik in
de houder beweegt, na de veer
welke de borstel op de collector
drukt, met een haakie te hebben opgeliclit
(fig. 3e).
Licht hierbii de veer niet meer op dan nodig is
2. Koolborstels. Verwiider

en beweeg deze niet ziiwaarts. De borstels en de

vrii ziin van

borstelhouders moeten

r

stof

, olie ee

deze de len ve rvu i ld ziin of k lemmen, moeten zii met een schone, met benzine be-

vet.

Wa

n

nee

vochtigde doek ( geen poetskatoen ! ) worden
schoongemaakt en goed worden gedroogd. De
borstels mogen vooral niet in benzine worden
gedrenkt. Evenmin mogen hun blanke sliipvlak-

ken worden bewerkt met schuurpapier, mes of
viil.
Koolborstels dienen te worden vervangen a ls
a. zii gebroken ziin;
b. het soldeer heeft losgelaten;
c. wanneer zii tot de minimum lengte van 15 mm
ziin afgesleten ;
d. de verbindingsdraden gebroken of beschadigd
:

ziin.

Eerst dient echter de borstelhouder te worden
gerein igd, bii voorkeu r door deze met lucht u it

te

b

lazen.

Opmerkingen

:

a.

bevochtigde doek ( geén poetskatoen ! ) tegenaan

te houden, terwiil met de andere hand het anker
wordt gedraaid ( f ig. 40 ).
H ie rn a d ient de co I lecto r goed te wo rden gedroogd.
Collectoren die ten gevolge van sliitage gegroefd

of onrond ziin, moeten worden afgedraaid.

Voorts moet het mica op een diepte van 0,8-1 ,2
mm tussen de koperen lamellen liggen. Laat dit
zonodig door een vakman in orde brengen, maar
doe dit in geen geval zelf met behulp van schuurpapier of schuurlinnen.

Opmerking: Het heeft geen nut nieuwe koolborstels te monteren als de collector niet in goede staat verkeert.
Indien de dynamo na deze controle nog onvoldoende werkt, dient men dynamo en regelaar
doo r een s pec ia I ist te a ten testen
I

.

De stroomspanningsregelaar is door de fabriek
op de iuiste waarde afgesteld en verzegeld. Verbreking van het zegel doet het recht op garantie
ve rva I len.

De controle van de startmotor komt geheel overeen met die van de dynamo.
Waarschuwing

: wees uiterst voorzichtig

met het

gebruiken van benzine. Reeds een geringe hoe-

Gebruik alleen het iuiste type

veelheid benzinedamp kan tot ontploîfing wor-

Veivang steeds alle borstels

den gebracht door een vonk.

tege

Het wordt daarom ten sterkste aangeraden, bii

borstel.

b.

De collector moet een geliikmatig,
glad, griis oppervlak hebben en
vrii ziin van stof, olie en vet. Vuile
collectoren moeten worden gereinigd door er met de ene hand een met benzine
3. Collector.

I

ii

k.

c. Let er bii het inzetten van de
borstel op, dat de veer niet op
de borstel slaat.
d. Zie hieronder bii ,,Collector".

dergeliike werkzaamheden altiid eerst het circuit
stroomloos te maken.

3s
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Re po

ATGEMENE RICHTTIJNEN

Voor elke reparatiewerkzaamheid geldt, dat het
voor een volledig succes beslist noodzakeliik is
zich hierbii aan enkele algemene voorschriften
te houden.
Reinheid

Bovendien moet het vastzetten in tenminste twee

of drie trappen plaatsvinden ( dus nooit de bout
of moer in eén keer met het voorgeschreven
haa

lkoppel vastzetten

)

aan-

.

Borging

Een vuildeeltie, dat tiidens een reparatie ergens

terecht komt waar het niet hoort, kan het resultaat van het werk slechter maken dan vóór de
reparatie het geval was !
a. werk zoveel mogeliik met schone handen;
b. maak de omgeving van een te demonteren onderdeel schoon alvorens met de demontage te
beginnen

Waar een bout of moer op de een of andere wiize
geborgd is, MOET deze borging later weer wor-

den aangebracht.
Gebruik alleen deugdeliik borgmateriaal ( o.a. altiid een n i e u w e splitpen).
UITBOUWEN VAN DE MOTOR,

ì

c. dek een onbeschermde toegang af door er een

doek

in directe volgorde vast-

kaar gelegen bouten
zetten ).

of papier om te wikkelen;

d. leg gedemonteerde onderdef en op een schoon
stuk papier.
Plaats-markering

Als er onderdelen moeten worden gedemonteerd
welke later weer op hun oorspronkeliike plaats
moeten komen, breng dan alvorens te demonteren, hierop merktekens aan.

Vooral wanneer voor de bevestiging van de motor steunen worden gebruikt, welke i.v.m. de uit-

liining op enigerlei wiize ziin afgesteld, is het
van belang deze van duideliike merktekens te
voorzien alvorens tot het uitbouwen van de motor
over te gaan. Dit zal naderhand de inbouw aanmerkeliik kunnen bespoedigen.
Maak voor het optakelen van de motor úitsluitend gebruik van de hiisogen welke voor dit doel
van fabriekswege ziin aangebracht.

Pakkingen

Ook indien zulks niet dwingend is voorgeschreven, V€rdient het als regel de voorkeur om toch
een nieuwe pakking te monteren.
Pakkingen dienen evenals de vlakken waarvolkomen schoon te
tussen zii komen te liggen
afdichting kan
ziin, daar anders geen perfecte
worden verk regen.
Controleer altiid extra of een pakking niet per
ongeluk een doorgang ( gedeelteliik ) afsluit.
Volg de voorschriften op met betrekking tot het
al dan niet gebruiken van vloeibare pakking.
In het algemeen dient slechts een spaarzaam gebruik van vloeibare pakking te worden gemaakt.
ln het biizonder op plaatsen waar kans bestaat,
dat een druppel van dit materiaal in de motorolie
zou terecht komen. Uitgelopen lagers zullen hiervan het gevolg ziin
!

KLEPSPELING

De klepspeling bedraagt bii alle DAF-dieselmotoren zowel voor de inlaat- als voor de uitlaatkleppen 0,5 mm, te meten bii koude motor.
De klepspeling wordt met een voelermaat gemeten tussen de tuimelaar en de klepvoet, nadat
de zuiger in de betreffende cilinder eerst na de
compressieslag in het b.d.p.is gezet. Dit laatste
punt wordt gevonden door de krukas nog biina
een halve slag in de normale draairichting te
tornen nadat de inlaatklep van de betreffende
cilinder is gesloten.
Opmerking. Deze methode voor de bepaling van

het b.d.p. welke voor het kleppen
stellen gebruikt kan worden is ech-

ter beslist onbruikbaar voor een

nauwkeurige bepaling van dit punt
Het instellen van de iuiste klepspeling (fig. 41 )
wordt verkregen door de borgmoer van de klepbout met een moersleutel te lossen en de klepstelbout met een schroevedraaier zoveel in of uit
te draaien, totdat de 0,5 mm voelermaat nog net
tussen tuimelaar en klepvoet kan worden ge!

Bouten en moeren
Bouten en moeren dienen altiid bii voorkeur met
het voorgeschreven aanhaalkoppel te worden

vastgezet.

In vele gevallen is dit zelfs een

ABSOLUTE EIS.

Ook als dit niet dringend is voorgeschreven, dienen bouten en moeren in kruiselingse volgorde
te worden vastgezet ( dus nooit twee haast el3ó

schoven.

Het is gewenst na het vastzetten van de borgmoer nogmaals de klepspeling te controleren.

lnbouw-dieselmotoren
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Fig. 42
Controleren van een cilinderkop op vla kheid
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Fig. 4i
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Fiq. 43

Afstellen van de klepspeling
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Aanhaalvolgorde van de cilinderkopmoeren
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Fig. 44

Controle op de werking van de thermostaat

De waterpomp

A.
B.

slakkenhuis
lagerhuis
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4-99-535055
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Fig. 46 Demonteren van een verstuiver met
speciaal gereedschap 4-99-535055
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fig. ae

Reinigingsspil 2-99-535058 voor

stuiverholte in cilinderkop

ver- L fig. lS

Reinigen van een verstuiverholte met
I gereedschap 2-99-535058

speciaa

lnbouw-dieselmotoren

VERVANGING VAN KOPPAKKING

een temperatuur van 670 C bereikt, moet de
thermostaatklep weer slu iten.
Een thermostaat die niet aan de hierboven ge-

Technische gegevens

max. te vlakken

:

0

,2 mm

aanhaalkoppel

cilinderkop moer€rì :

25-26,2
( I 80-r

DA.DD :
aan haa I koppel

m

kg

90 fr. lbs. )

cilinderkop moer€rî :

29-30

DS:

(210-220 ft.

Klepspeling (koud):

m

stelde eisen voldoet, moet worden vervangen
door een nieuw exemplaar.
Let bii de montage op de iuiste stand van de
thermostaat in het huis. Slechts als dit het geval
is, kan de borgschroef worden aangebracht.

kg
WATERPOMPREVISlE

Ibs. )

0,5 mm

De cilinderkopmoeren mogen slechts worden gelost nadat de motor volledig is af gekoeld en dan
in tegengestelde volgorde als in fig. 43 is aangegeven.

Voor demontage van de cilinderkop is het niet
nodig de verstuiverhouders en de waterpomp los
te nemen. Daarentegen ziin enkele cilinderkopmoeren slechts bereikbaar na demontage van de
tuimelaaras.

Probeer nooit de kop los te wrikken door een
voorwerp tussen kop en blok te steken. Laat echter de verstu ivers ongemoeid en torn de motor
met de hand , de compressiedruk zal dan de ciI inderkop doen los komen.
Maak de vlakken van kop en blok goed schoon
en controleer op meerdere plaatsen hun vlakheid
met behulp van een metalen rei (fig. 42).Zelfs
bii de geringste onvolkomenheid dient het blok
en/oî de kop te worden gevlakt.
Let bii het monteren van een nieuwe koppakking

er altild op, dat de gaten voor de waterkanalen
in blok en koppakking met elkaar overeenkomen.
De koppakking moet droog worden gemonteerd,
waarbii er op gelet moet worden, dat het stempel
"top-side" boven ligt.
Bii het aandraaien van de cilinderkopmoeren
moet de in fig. 43 aangegeven volgorde worden
aangehouden. Hiervoor dient gebruik te worden
gemaa kt va n een momentsleutel, terwíil het aandraaien niet in een keer, doch in drie of vier
eta ppen d ient te gesch ieden
Direct nadat de motor op bedriif stemperatuu r is
.

gebracht, moeten de cilinderkopmoeren opnieuw
in de hiervoor aangegeven volgorde en met dezelfde aanhaalspanning worden aangedraaid.
Na ó00 km (25 bedriifsuren ) dienen de cilinderkopmoeren nogmaals op de voorgeschreven wiize
te worden aangetrokken. Controleer daa rna weer
de klepspeling
!

THERMOSTAAT.CONTROTE

Voor het losnemen van de thermostaat is het
nodig de 4 tapbouties en de borgschroef op het
waterpomphuis te verwiideren. Hierna kan de
thermostaat uit het huis worden getrokken.
Controle op de goede werking van de thermostaat geschiedt als volgt ( f ig . 44)
a. Zet een kom met water op het vuur en plaats
hierin de thermostaat en een tot l00oC aan:

wiizende thermometer.
b. Zodra de temperatuur tot 67-70o C is gestegen
moet de thermostaatklep zich openen.
c. Neem de kom van het vuur af ; zodra het '.'.,:ter

Wanneer moeiliikheden worden ondervonden met

de waterpoffip, zal het in verreweg de meeste
gevallen voldoende ziin als alleen het lagerhuis
wordt losgenomen van het slakkenhuis, dat tegen
de cilinderkop is bevestigd, opdat een nieuw

lagerhuis kan worden aangebracht ( fig . 45).
Het verwiideren van het lagerhuis geschiedt door
het losnemen van de zes moeren. Na het losnemen van de kroonmoer op de pompas kan de
poel ie worden af genomen. Desgewenst kan de
volgorde van deze twee demontages worden omgekeerd, als geen platte steeksleutel aanwezig is
voor het losdraaien van de genoemde 6 moeren.
Demontage van de pompas en de hierop aangebrachte onderdelen vindt plaats door eerst de
borgring te verwiideren en daarna de as achterwaarts uit het lagerhuis te tikken.
Over het algemeen verdient het monteren van een
compleet nieuw lagerhuis de voorkeur boven het
vervangen van een of meer onderdelen.
VERVANGING VAN EEN VERSTUIVER
Technische gegevens

3

Aanhaalkoppel verstuiverhoudermoeren: 5 mkg
(35 lbs. fr.).
Maak de omgeving van de te vervangen verstuiver schoon teneinde te voorkomen dat vuil in het
verstu ivergat zou va I len.
Vastzittende verstuivers moeten met de speciale
trekker 4-99-535055 worden verwijderd (f ig . 46
en 47 ).
Het reinigen van de verstuiverholte dient met het

I gereedschap 2-99-535058 te gesch ieden,
waarbij nauwgezei erop moet worden gelet, clat
geen vuil naar binnen valt (fig. 48 en 49).
Nadat de nieuwe verstuiver is gemonteerd, wordt
deze op de betreffende toevoerleiding aangesloten (zie ook: Vervanging van verstuiverleidingen ), wdarna tot ontluchting kan worden overgegaan. Dit geschiedt door bii stationair draaiende motor de wartel bii de verstuiver te lossen,
totdat de lucht gelegenheid heeft gehad te ont-

speciaa

snappen

Draai vervolgens de wartel vast.
Controleer of a lles naa r behoren is gedaan door
de betreffende wartel weer even te lossen, totdat
er brandstof langs ontsnapt. Als dan de motor
kenneliik onregelmatig begint te lopen, is dit dus

het teken dat de betreffende verstuiver

f u nctionee

goed

rt.

Het wordt ten sterkste afgeraden de werking van
een verstuiver in losgenomen toestand bii draaien*
de motor te b"proeven. De uittredende brandstof39

w
straal is krachtig genoeg om de gasolie tot diep

in het vlees van

lichaamsdelen te laten doordringen, hetgeen zeer gevaarliike infecties tenge-

volge kan hebhen
VERVANGING VAN VERSTUIVERTEIDINGEN
Technische gegevens

Diameter:

Lengte*

'l leiding
2 leiding

óx1,5 mm
ó35-ó I 9
52ó-5 t 0

3leiding

42s-409
442-426
524-508
624-608

4 leiding
5 leiding
6 leiding

* De maten ziin gegeven
ken van de nippeleinden.

10

van vóór en na opstui-

Een defecte verstuiverleiding dient bii voorkeur
te worden vernieuwd door een origineel fabrieksvervangingsonderdeel van dezelfde lengte.Bii
de montage moet erop worden toegezien, dat de
leiding zonder enige spanning precies aansluit
aan de pomp en de verstuiver en dat de wartels
niet worden geforceerd bii het vastzetten. Voorts
is het van groot belang dat de leidingen weer
worden vastgeklemd met de fiber-klemblokies.
Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan het
zelf vervaardigen van de leidingen, is het noodzakeliik uitsluitend de voor dit doel in de handel
ziinde speciale kwaliteit inspuitleiding te gebruiken en zich voorts nauwgezet te houden aan de

afmetingen zoals deze bij de,,Technische gegevens" ziin vermeld.
Het doorblazen van nieuwe leidingen met perslucht voor montage is immer aanbevelenswaardig.

