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CILINDERBLOK EN VLIEGWIELHUIS
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1. Cilinderblok
2. Pakkingring

3. Plug (2 x)

4. Aftapkraan

5. Slangklem
6. Slang

7. Borstbout (3 x)
8. Expansieplug (10 x)
9. Pakklng

10. Waterdeksel (2 x)
13. Plug

14. Pakkingring

15. Plug

16. Pakkingring

17. Paspen

18. Borgplaat'
19. Bout*

20. Nokkenaslager, midden (2 x)
21. Nokkenaslager, achter
22. Cilindervoering
23. Vulring
24. Pakking
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25. Plug (2 x)

26. Centreerbus (2 x)
28. Zljdeksel
29. ZiJdeksel

30. Plug

33. Ontluchtingspllp
34. Pakklng (2 x)

35. Ontluchtingszeef
38. Pakklngring
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39. Borgbout (2 x)

40. Doorvoerplug

42. Plug (2 x)

4Í1. Nokkenaslager, voor
ug. Paspen

66. Deksel

67. Pakklng

68. Vllegwlelhuls
69. Draadbus (4 x)
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70. Wijzerstift
71. Draadbus (12 x)

72. Vulring
73. Oliekeerring
74. Bout (12 x)

75. Sluitring
76. Paspen (2 x)
80. Steun

81. Beugel
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TECHNISCHE GEGEVENS

Clllnderblok

Hoogte
Afstand hart krukas tot bovenkant cilinderblok
Diepte van kamer voor cilindervoering kraag
G rond bori n g voor ci I i ndervoeri ngen, standaard
Grondboring voor cilindervoeringen, overmaat
Grondboring voor hoofdlagerschalen
Grondboring voor nokkenas-lagerbussen
Grondboring voor klepstoters

Glllnderuoerlngen

Buitendiameter cilindervoeringen, standaard
Buitendiameter cilindervoeringen, overmaat
Bi nnendiameter cilindervoering
Binnendiameter cilindervoering na inpersen
Hoogte cilindervoering boven cilinderblok

Vllegwlelhuls

Max. excentriciteit t.o.v. krukas

Aanhaalkoppels

Bouten en moeren voor bevestiging van:
Hoofdlagerkap
Waterdeksel (10)

Vliegwielhuis
Vliegwielhuisdeksel
Zijdeksels (28 en 29)

REPARATI E-AANWIJZI N GEN

487,96 -488,04 mm
389,94 -390,06 mm

9,98 - 10,02 mm
123,487-123,513 mm
'123,722-123,748 mm

92,05 - 92,075 mm
63,985- 64,015 mm
35,987- 36,013 mm

123,494-123,512 mm
123,74 -123,76 mm
118,006-118,026 mm
117,985-118,015 mm

o,02 - 0,08 mm

0,3 mm

28,5-29,5 mkg (206-214 ft.lbs)
1 - 1,4 mkg
4,2- 5,2 mkg
2 - 2,5 mkg
2 - 2,5 mkg

7- 10 ft.lbs)
30- 38 ft.lbs)
14- 18 ft.lbs)
14- 18 ft.lbs)

Cilindervoering slijtage
Teneinde ingeval van abnormale cilindervoering
slijtage het vinden van de mogelijke oorzaken te
bevorderen, is het noodzakelijk om van de betreJ-
fende voering(en) het slijtagebeeld vast 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 cilindervoe-
ringen dient bij voorkeur gebruik te worden ge-
maakt van het DAF-gereedschap no. 2-99-535625-
Smeer bij het inpersen de voering uitwendig in
met een geringe hoeveelheid van een hiervoor
geschikt smeermiddel, bijv. Shell vet 52927 A,
loodwit of desnoods dunne smeerolie. Moeiliik-
heden blj het inpersen zijn vrijwel steeds een ge-
volg van een overmatig insmeren of de aanwezig-
heid van restanten van smeermiddelen welke een
vorige maal zijn gebruikt bij het inpersen.
N.B.: 2-99-535625 is het bestelnummer van het

complete gereedschap.
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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 - hydrauli-
sche apparatuur met 30 ton werkdruk (bijv. Owa-
tonna Tool Company).

Wanneer overmaat-cilindervoeringen zijn aange-
bracht, moet het merkteken 51 onder of boven het
motornummer in het cilinderblok worden inge-
slagen. Tevens moet de vermelding C.S1 op het
motor-specif icatieplaatle worden aan gebracht.

De tapeinden voor de bevestiging van de cilinder-
koppen moeten worden gemonteerd met gebruik-
making van een temperatuur-, gas- en waterbe-
stendige vloeibare pakking, bijvoorbeeld,,Manga-
nasite". Voor een juiste centrering der cilinder-
koppen moeten twee tapeinden worden gemon-
teerd met een centreerbusje. De betreffende
draadgaten in het cilinderblok zijn daartoe voor-
zien van een kamer.

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 voeringkraag is niet toegestaan.

De hoogte, die de cilindervoering boven het blok
uitsteekt, dient met behulp van een meetklok te
worden gemeten en moet zonodig met behulp van
vulringen worden gecorrigeerd. .
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Na het aanbrengen van het vliegwielhuis moet
worden gecontroleerd of de pasrand zuiver cen-
trisch ten opzichte van de krukas ligt.

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

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

Hooldlagerkapbouten
Vanaf een nog nader te bepalen motornummer
wordt een gewijzigde hoofdlagerkapbout toege-
past en worden de borgplaten vervangen door
sluitringen.
Het aanhaalkoppel blijft ongewijzigd.
Bij voorkeur dient uitsluitend gebruik te worden
gemaakt van het nieuwe bouttype (A) met de bij-
behorende sluitring. In noodgeval mag het oude
bouttype (B) worden gebruikt, in welk geval bij
voorkeur ook de oude borgplaat moet worden
toegepast.
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DAF CIUT{DEBVOERII{O sUJÍAOE UETITIOEN

&a oxemplaren van dll fornullsÌ zUn vla de
DAF Seryloo organlsatlo verkrflgbaar.

G.A.-no.
DAF-werkplaab:

Chassls type

Motor type

Motor no.

Spec. no.

Datum InbedrlJfstelllng:

Aantal afgelegde km's met
betreffende cll. voerlngen :

Metlngen verrlcht door:

MEETAANWIJZINGEN

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

FF
MEETRESULTATEN

Glllnder I t
aAl
et A2
aAg
o81
a82
a83
Zulger-A
onder aan
zulgerrand,
haaks op

Zulger-

Zulgerveerspellng In groef

Topveer

Compr.veer

Compr.veer

Olleveer

Olleveer

Afstand clllndervoerlng-kraag tot bovenkant clllnderblok:

,.............. mm' ............... mm' ............... mm'
'* Indlen kraag boven blok ultsteekt
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mm' mm'
lager ligt dan bovenkant clllnderblok
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- Indlen kraag
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O Boring in clllnderblok voor cllindervoering

standaard
overmaat

DH-DHB-DU

5-ringen 4-ringen $.ringen +ringen

123,487-123,513
123,722-125,748

135,987-136,013
136.237-136.263

Inwendige diameter 1 17,985-1 18,01€ + 129.982-130.04

Zuigerdlameter beneden zulgerpen 't17,821-117,UG 117,922-',t',t7,937 129,77+129,799 129.779-1

0,139- 0,194 0,048- 0,093 0,183- 0,248 0,17&

Afstand cllindervoeringkraag tot bovenkant cllln-
derblok +0,02- +0,08

3,08 3,10 +- 3,25 - 3,27

Groefbreedte compressieveer 2 3,06 - 3,08 + 3,23 - 3,25

Groef breedte compressieveer 3 3,04 - 3,06

6,04 - 6,06 6,03 - 6,05 6,39 - 6,41

-2,97ù 2,990 <_ 3,162- 3,175

Breedte compressieveer 2 en 3 2,96G 2,990 2,97ù 2,99C 3,150- 3,175 3,162- 3,175

5,97& 5,990 + 6,311- 6,325 6,312- 6,325

0,09 - 0,122 <_ 0,075- 0,108 <_
Groefspel ing compressieveer 2 0,07 - 0,114 0,07 - 0,102 0,055- 0,100 0,055- 0,088

0,05 - 0,082 î
0,0s - 0,082 0,04 - 0,072 0,065- 0,099 0,065- 0,099

NIEUW-MATEN (mm's)

AFKEURNORMEN

Clllnderuoerlng. Vernieuwen indien:

- loopbeeld niet egaal is

- groeven aanwezig zijn

- het verschil tussen de metingen op de meetplaatsen 1 en 3 meer dan 0,07 mm bedraagt.
lndien in het cllinderblok 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 cillndervoeringen met overmaat buitendiameter.

Zulger. Vernleuwen indlen:

- loopbeeld niet egaal is

- groeven aanwezig zijn

- sponningen voor de zuigerveren uitgeslagen zijn

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

Zulgerveren. AltiJd vernieuwen.

REPARATIERIGHTLIJNEN

- Clllndervoerlngen: indlen gebruikt, altiJd eerst hohnen; steenkorrel: 200.

- Hoold- en drflstangtagers: Indien de indium-laag nog geheel intact is, lagerschalen niet vervangen.

Bij werkzaamheden boven 100.000 km:

- Ultlaatkleppen: altiJd vernieuwen.

- lnlaatklepgelelderc: controleren op slijtage.


