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CIUNDERBLOK EN VLIEGWIELHUIS
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î. Cilinderblok
2. Pakkingring
3. Plug (2x)
4. Aftapkraan
5. Slangklem
6. Slang
7. Borstbout (3xl
8. Expansieplug l10x)
9. Pakking

10. Waterdeksel (2x)
13. Plug
14. Pakkingring
15. Plug
î6, Pakkingring
17, Paslon
18. Borgplaat'
î9- Bouî.
Zl. Nokkenalagar, mídden l2xl
2î. Nokkensslager. achter
22. Cllindervoerlng
23. Vulrlng
24. Pakking
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25. Plug
26...Centreerbus (2x)
28. Zildekrel
29. Zlideksel
30. Plug
Ílil. Ontluchtingppiip
34. Pakklng (2x)
35. Ontluchtlngszeef
38. Pakklngring

39. Borgbout (2xl
40. Doorvoerplug
42. Plug (2x)
zl3. Nokkenaslager, voor
zl4. Paspen
66. Deksel
67. Pakking
S. Vliegwielhuis
69. Draadbus (4x)

70. Wiizerstift
71. Draadbus (12x)
72. Vulring
73. Oliekeerring
74. Bout (î2x)
75. Sluitring
76. Papen (2xl
80. Steun
81. Beugel



TECHNISGHE GEGEVENS

CilindarHok

Hoogte
Afstand hart krukas tot bovenkant cilinderblok
Diepte van kamer voor cilindervoering kraag
Grondboring voor cil indervoeringen, standaard
Grondboring voor cil indervoeringen, overmaat
Grondboring voor hoof dlagerschalen
Grondboring voor nokkenas'lagerbussen
Grondboring voor klePstoten

Cilindervcringsn

BuitendiaÍieter cilindervoeringen, standaard
Buitendiameter cil indervoeringen, overmaat
Binnendiameter cil indervoering
Binnendiameter cilindervoering na inpersen
Hoogte cilindervoering boven cilinderblok

Vlieguviellrth

Max. excentriciteit t.o.v. krukas

Aanhaolkoppels

Bouten en moeren voor bevestiging van:

Hoofdlagerkap
Waterdeksel (101

Vliegwielhuis
Vliegwielhuisdeksel
Zijdeksels (28 en 29)
Voorste motorsteunen
Voorste ophangrubbers
Achterste motorsteun op ophangrubber
Ashurste ophangrubbers op chassis
Vliegwielhuis op achterste motorsteun

REPARATI E AANWIJZI NG EN

497,96 - 488,04 mm
389,94 - 390,(F mm

9,98 - 10,02 mm
123,472 - 123,498 mm
123,722- 123,748mm
92,050 - 92,075 mm
63,985 - 64,015 mm
36,(n0 - 36,025 mm

173,49 -123,51 mm
123,74 - 123,76 mm
118,0(F - 118,026 mm
1î7,985- î18,015mm

o,o2 - 0,08 mm

0,3 mm

275 - 289 Nm (28,5 - 29,5 mkgl
10- 14Nm( 1 - 1,4mkg)
41 - 51Nm ( 42 - 5,2 mks)
?J-25Nm{2 -2,5mkg)
20- 25 Nm( 2 - 2,5mkg)
87 - 93 Nm ( 8,9 - 9,5 mkg)
87 - 93 Nm ( 8,9 - 9,5 mkg)
87 - 93 Nm ( 8,9 - 9,5 mkg)
47 - 51 Nm ( 4,8 - 5,2 mkg)

î40- 150 Nm (14,3 - 15,3 mkg)

Cilindervoering slijtage.
Teneinde ingeval van abnormale cilindervoering sliitage
het vinden van de mogelijke oorzaken te bevorderen, is

het noodzakeliik om van de betreffende voering{en} het
sliitagebeeld v6t te leggen.
Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het
formulier, waarvan een model is afgedrukt op blz. 5.

Voor het inpersen en uittrekken van cilindervoeringen
dient bij voorkeur gebruikt te worden gemaakt van het
DAFgereedschap no. 2'99'5[15625'
Smeer bij het inpersen de voering uitwendig in met een
geringe hoeveelheid van een hiervoor geschikt smerer'

middef , biiv. Shell veî52927 A, loodwit of desnods
dunn'e smeerolie. Moeilijkheden bii het inpersen ziin
vriiwel steeds een gevolg van een overmatig insmeren
of de aanwezigheid van restanten van smeermiddelen
welke een vorige maal ziln gebruikt bii het inpersen.

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



DA F fertoraatsinstructi*

Het DAF-gereedschap 2-99535625 is tevens geschikt om
te worden gebruikt in combinatie met universele - in
de handel verkrijgbare - hydraulische apparatuur met
30 ton werkdruk (bijv. Owatonna Tool Companyl.

Wanneer overmaat-cilindervoeringen ziin aangebreht,
moet het merkteken Sî onder of boven het motomum-
mer in het cilinderblok uorden ingeslagen. Tevens moet
de vermelding C.Sl op het motor-sp€cificatieplaatie
worden aangebracht

De tapoinden voor de bevestiging van de cilinderkoppen
moeten worden gemonteerd met gebruikmaking van
een temperatuur-, gas- en wate?bstendige vloeibare
pakking biivoorbeeld,,Manganasite". Voor een iuiste
centrering der cilinderkoppen moeten twee tapeinden
worden gemonteerd met een centreerbusie. De betref-
fende draadgoten in het cilinderblok ziin daartoe voor'
zien van een kamer.

Na het vlakken van het blok moet de kamerdiepte voor
de kr.aag van de cilindervoering zonodig op ziin oor-
spronkelijke waarde worden gebracht. Afslijpen van de
voeringskraag is niet toegestaan.
De hoogte, die de cilindervoering boven het blok uit'
steekt, dient met behulp van een meetklok te worden
gemeten en moet zonodig met behulp van vulringen
norden gecorrigeerd

Cilinderblok en

2tovliegwielhuis



Na het aanbrengen van het vliegwielhuis moet worden
gecontroleerd of de pasrand zuiver centrisch ten opzichte
van de krukas ligt.

De bevestigingsbouten can het vliegwielhuis moeten op
de aangegeven wijze d.m,v. een borgdraad worden ge-
borgd.
Bii latere uitvoeringen is de borgdraad vervallen en zijn
de bouten met doorgeboorde boutkop vervangen door
bouten met een opgebracht borgmiddel. Men is vrij
in de keuze van de bevestigingsbouten.

WIJZIGINGEN

Gewiizigd cilinderblok

Vanaf motornummer D312n wordt een gewiizigd
type cilinderblok toegepast, waarbij de in de z'tiwand
aangebrachte aansluiting voor de ol iepeilstokh ouder
en de vulopening voor de motorolie ziin vervallen.
Zie voor de hieraan verbonden consequenties subgroep
74ù2.

Hoofdlaprkapbubn

De hoofdlagerkapbouten zijn gewijzigd. zie de afbeelding.
Gelijktijdig zijn de borgplaten vervangen door sluitringen.
Het aanhaalkoppel bliift ongewijzigd.
Bij voorkeur dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt
van het nieuwe bouttype A met een bijbehorende sluit-
ring. In noodgeval mag het oude bouttype B worden
gebruikt, in welk geval bij voorkeur ook de oude borg-
pilaat moet worden toegepast.



ctul{DERYOERItTO SUJÍAOE UEÎlt{oEt{

Ertra €xemplaton Yan dlt tomullor z[n vla de

DAF lbrvlce organlsatle verkr[gbaar.

G.A.-no.
DAF-werkplaals:DAF Datum:

Ghassls type

Motor type

Motor no.

Spec. no.

Datum lnbedrllfstelllng:

Aantal afgelegde km's met

betreffende cll. voerlngen :

Metlngen verrlcht door:

TIEETAANWJANGEN

Meetptaats l: ca. 10 mm onder de stootrand van de clllndervoerlng

Meetplaats 3: ca.30 mm vanaf onderkant clllndervoerlng

HH
iIEETRESULTATEN

Clllnder I I
Qt A'1

oA2
oA3
oB1
a82
a83
Zuiger4l
onder aan
zulgerrand,
haaks op

Zulger-

ZuigerveersPeling In groef

Topveer

Compr.veer

Compr.veer

Olleveer

Olleveer

Alstand cltlndervoerlng-kraag tot bovenkant clllnderblok:

mm' ............... mm' ....'.......... mm'

- Indlen kraag lager ligt dan

............... mm'
bovenkant cilinderblok

1 2 3 4 5 6



NIEUW-MATEN (mm'sl

AFKEURNORMEN

Gilinderuooring Vernieuwen indien:
- loopbeeld niet egaal is

- groeven aanwezig zijn
- het verschil tussen de metingen op de meetplaatsen î en 3 meer dan 0,07 mm bedraagit.
Indien in het cilinderblok de boring voor de cilindervoering 0,05 mm groter is dan de maximum
nieuw-maat, moet het blok worden uitgeboord en moet worden overgegaan op cilindervoeringen
met overmaat buitendiameter.

Zuipr. Vernieuwen indien:

- loopbeeld niet egaal is

- groeven aanwezig zijn
- sponningen voor de zuigerueren uitgeslagen zijn

- aniger{, gemeten onder aan de rand van de zuiger, haaks op de zuigerpen, meer dan 0,03 mm
kleiner is dan de nominale zuigerg.

Ztigerveren. Altijd vernieuwen.

REPARATIERICHTLIJNEN

- Gilin&ruerinpn: indien gebruikt, altild eerst honen.
- Hoofd- en driifsanglagers: indien de indium{aag nog geheel intact is. lagerschalen niet vervangen.

Bii rrverkzaamheden boven 100.000 km:
- UitlaatftIeppen: altiid vernieuwen.

- Inlaatklepgeleiders controleren op slijtage.

DH.DHB.DU DK.DKA-DKT(D}.D KS-DK(DI L

5-ringen 4-ringen Sringen 4-ringen

0 Boring in cilinderblok voor
cilindervoering standaard

overmaat

I',a Alrira 
^oa 135,987-136,013

136,237-136,263123,722-123,748 +-
I nwendige diameter cilindervoering . I 17,985-1 18,015 129,982-130,022
Zuigerdiameter beneden zuigerpen . 1',17,821-117,U6 117,922-117,937 129,774-129,799 lut,799-129,8W
Zuigerspeling 0,139- 0,194 0,04& 0,093 0,183- 0,248 0,178- 0,244

Afstand cil indervoeringkraag tot
bovenkant cilinderblok . + o,o2 -+ 0,08 fi-
Groefbreedte topveer 3,08 - 3,10 3,25 - 3,27 <--
Groefbreedte compressieveer 2 3,06 - 3,08 + 3,23 - 3,25

Groefbreedte compressieveer 3 +. 3,O4 - 3,m î î
Groefbreedte olieschraapve(e) r(enl . 6,04 - 6,06 6,03 - 6,05 6,39 - 6,41

Breedte topveer 2,978- 2,990 a 3,162- 3,175 G-
Breedte compressieveer 2 en 3 2,966- 2,990 2,978- 2,990 3,150- 3,175 3,162- 3,171

Breedte olieschraapve(e) r(en) . 5,978- 5,990 6,311- 6,325 6,312- 6,32!
Groefspeling topveer 0,09 - 0,122 0,075- 0,î08 G_
Groefspel ing compressieveer 2 0,07 - 0,1î4 0,07 - 0,102 0,055- 0,100 0,055- 0,08t

Groefspeling compressieveer 3 î 0,05 - 0,082 î î
Groefspeling olieschraapve(e)r(en) 0,05 - 0,a82 0,04 - o,o72 0,065- 0,099 0,065- 0,099



HONEN VAN CI LI NDERVOERI NGEN

DAF :;**"''"structie
Cilinderblok en

vliegwielhuis 2.to

îx per
seconde

De hoedanigheid van het oppervlak van een cilinder-
voering is voor een dieselmotor varLgroot belang.
De laatste bewerking die het loopvlak van de voering
kriigt is honen. Dit honen gebeurt om de volgende
redenen:

ì". De juiste oppervlakte ruwheid te geven (0,& 0,8 Ra),
zodat de zuigerveren zo snel mogelilk kunnen
inlopen op het cilinderopprvlak, waardoor een
goede afdichting en warmte afgifte van zuiger op
cilinderwand ontstaan.

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

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

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

Voor het honen moet bii voorkeur het DAF hoon-
gereedschap worden gebruikt. Bestelno.'s van het
gereedshap tb.v. de volgende motoren:

475
575
615
825

1 160

535948

535949
535950

Bii het honen moeten de volgende punten worden
aangehouden:

le. Bescherm de krukas met behulp van folie o.i.d.
2e. Laat de hoonborstel draaien met het voorgeschreven

aantal omwsnîelingen, 30G500 omwentelingen
pr minuut
De borstel moet in een oF en neergaande beweging
door de hele cilinder worden bewogen, mst een
snelheid van ongweer 1x per seonde en dit
gedurende ca. 15 seconden De voering zal dan de
juiste ruwheid hebben.
Gebruik bii het honen een speciale hoonolie van
een bkende firma. De meeste olie-maatschappiien
voeren een dergeliike olie in hun programma.
Geen olie met petroleum mengen of andere
mengsels gebruiken.
Reinig na de bewerking de voering uiterst
zorgvuldig. Dit MOET gebeuren door de voering
te wassen met heet zeepunter. De voering droog
maken met papisien handdoeken, net zolang
totdat het papier droog en schoon bliift.
De voeringen licht olién.

N = 30f15fi)
omw/min

3e.

4e.

5e.
llgt na lpt honen reinigen met bmim, dicalolie of
pstroleum is blist NIET toegcuanl

Onderzoekingen hebben aangetoond dat bii aldus
gereinigde voeringen toch nog te veel slilp en
hoonmateriaal in de hoongroeven achterblijft en
naderhand de voering en zuigerveren beschadigt.6e.


