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CILINDERKOP EN KLEPMECHANISME
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1. Kleppsndekssl
2. Orlng
3. Slullrlng
4. Moof(6xl
5. Kleppendeksel
8. Pakklng
7. Onlluchtlnoslilter
8. Pakklng (2 - )
9. Borgyeer (4 x )f0. Ve€r,kort(4x)

f1. Erpanslepluo(4x!
12. Tulmelaaras
13. Borgveer

14. Borgrnoor
t5. Slultrlng
10. Tulmelaeras stoel
17. Orlng
18, Tulmelaar
19. Lagerbus
20. Borgvei
21. Klepstelbout
22. Slultrlng(12x)
23. Veer, leno (4 x )
24. Klepsple
28. Veercchotel
27. Klepveer(blnnenl
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28. Klepvear(bulten)
,. 29. Centreenlng

fl). Inleatkl€p
Utilaatklep

31. Clllndeirop
3il. Verslulverbue
3i1. Klepgelelder
3zf. Afdlchtrlno
35. Klepzlttlngl utttaat

Klepzltllng, Inlaat
38. Vedoopnlppel
37. Plug
38. Pakklngdng

S. Koppakklng
tO. Klepsloter
41. Stolerslang
42. Tapelnd,kon6x)
€. Tapelnd,lang(2Ox)
44. Husoog,voor

Hflooog, achter

'15. Bout
tl8. Veenlng

'f7. Clllndsrkopmo€r(26x)

'|8. Glllnderkopbout(Bx )
49. Tapelnd
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TECHNISCHE GEGEVENS

Clllnderkoppen

2 per motor
Hoogte
Diameter grondboring voor klepgeleiders

Klepgelelderc

Totale lengte
Uitwendige diameter
Inwendige diameter vóór het inpersen
Inwendige diameter na het inpersen
Perspassing
Lengte boven de kop uitstekend
Lengte boven de kop uitstekend, nleuw type clllnderkop

Klepzltllngen

Klepzlttinghoek
Breedte (nieuw)
Dikte
Inwendige diameter
Uitwendige diameter

Kamer In clllnderftop

Diepte
Diameter

Kleppendlagram

Inlaatklep opent
Inlaatklep slult
Uitlaatklep opent
Uitlaatklep slult

Kleppen

Klepschoteldiameter
Hoekvan klepschotel
Klepsteeldiameter
Spellng tussen steelen gelelder
Klepspeling (koud of warm)
Lichthoogte
Afstand klepschotel-ctllnderkop

Klepveren

Indrukken tot:
Veerspanning

Lengte bij max. Indrukklng
Veerspannlng

Klepstolers

Ultwendlge dlameter
Speling In cillnderblok

onderl i ng verwisselbaar
104,95 -105,05 mm (min. 104.75 mm)
15,991- 16,009 mm

69,8 - 70,2 mm
16,03 - 16,04 mm
10,012- 10,028 mm
9,992- 10,008 mm
0,021- 0,049 mm

18,5 - 19,5 mm
23,5 - 24,5 mm

Inlaat

3[)0
1,8 - 2,2 mm
4,45 - 4,55 mm

44,1 4,5 mm
il,122-il,141mm

lnlaat

@t

Ultlaat

300
1,85 - 2,15 mm
7,45 - 7,55 mm

35,3 -35,5 mm
46,097.46,113 mm

Ultlaal

11,3 -11,5 mm
46 .46,025 mm

0,5 mm spellng

8'voor BDP
46o na ODP
44o voorODP
.101na BDP

Ulllaat

42,7 42,9 mm
29o30'115'

9,91$ 9,93Íl mm
0,059 0,093 mm

0,50 mm
12,0 mm

0,75 - 1,25 mm

Bultenveer

48,7 mm
24,2.26,9k9

36,7 mm
46,$51,5 kg

8,2 .8,4 mm
U -54,03 mm

l mnùspollng

2o na BDP
34o na ODP
34'voorODP
2" voor BDP

Inlaat

51,3 -51,5 mm
4o30'315'

9,93$ 9,953 mm
0,ff19 0,073 mm

0,f) mm
12,0 mm

0,55 - 1,05 mm

Blnnenveer

4í1,2 mm
12,1-13,3 kg

31,2 mm
22,ù25,2k9

35,95$35,965 mm
0,022- 0,058 mm
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Sloterstangen

Lengte tussen bol en cup
Max. toelaatbare kromming

Tulmelaaras

Diameter
lnwendige diameter tuimelaar-lagerbus (geruimd)
Speling bus op as

Aanhaalkoppels
Bouten en moeren voor bevestiging van:
Cilinderkop (tapeinden)
Cilinderkop (moeren)

Cilinderkop (bouten)
Tu imelaaras.stoel (tapeind)
Tuimelaaras-stoel (borgmoer)
Tu imelaaras-stoel (gewone moer)
Verstu iverf lens (tapel nden)
Verstu iverf lens (moeren)
Kleppendeksel (moeren)

') Zie "Reparatieaanwijzingenl', pag. 6.

REPARATI E.AANWIJZI N G EN

Voor het afnemen van de clllnderkoppen kan gebrulk
worden gemaakt van het DAFgereedschap 2€96057O.

- Schulf het gereedschap over de tapelnden van de
tulmelaarasstoelen; het geredschap rust dan op
de tapeinden van de clllnderkopbevesilglng.

- Draai een moerop de tapslnden van de tulmelaar.
as-stoelen.

- Draai de drie moeren gellJkmatig aan, totdat de
cillnderkop vrlJ komt van het motorblok.

D6 motor wordt algeleverd met Ingeporste klepzlt
tlngen voor de uitlaatkteppen, terwlJl de klepzltilngen
voor de inlaatkleppen rechtstreeks In de clllnderkop
zljn gefralsd.
Indlen tot revlsie van de motor wordt overgegaan
kunnen zonodig ook losse klepzltilngen voor de In.
laatkleppen worden besteld.
De in de cillnderkop aan te brengen kamer voor sen
losse inlaatklepzitting. De ktokuitslag t.o.v. de boring
voor de klepgeleider mag max. 0,02 mm bedragen.
De klepzittingen moeten worden ingeperst of lÀge
vforen.
Zie "Wijzigingen" blz. 9.

398.7 -390.3 mm
0.3 mm

22,193- 22,2ffimm
22.,213- 22,2 mm
0,007- 0,041 mm (max.0,09 mm)

U- 64.Nm( 5,$ 6,5mkg)
235 Nm ( 24 mkg)
211Nm( ' 21,5mkg)

1 1&123 Nm(1 1,$12,5 mkg)
1$ 25Nm( 1,$ 2,5mkg)
6&70Nm(6 -7 mkg)
84 93 Nm ( 8,$ 9,5 mkg)
1G 20Nm( 1\- 2 mkg)
1$ 20Nm('1,ú 2 mkS)
@40Nm(3.4 mkS)
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De klepgeleiders moeten zodanig in de cilinderkop
worden geperst, dat hun zijde met de grootste at
schuining bóven de cilinderkop uitsteekt. De iengre
van het boven de cilinderkop uitstekende gedeelte
van de klepgeleiders moet 18.5-19.b mm bedragen.
resp. 23,$24,5 mm bij het nieuwe type cilinderkop.

Kleppendiagram

Het afgebeelde kleppendiagram geldt bij een meet-
speling van 0,5 mm.
Voor het controleren van het kleppendiagram dient
de meetspellng te worden ingesteld op 1,Omm.

Voor het venriJderen van een verstuiverbus kan ge
brulk worden gemaakt van een blnnentrekker of van
een zelf te vervaardlgen hulpgereedschap: 3/" BSp
schroefdraad In de verstulverbus tappen en het ge_
reedschap in de verstuiverbus draaien.
Vervolgens het gereedschap samen met de verstui-
verbus uit de cilinderkop trekken of staan.

Attentle: Zonodig boring in ciilnderkop dtchtstoppen,
zodat geen metaaldeeltjes in de verbran-
dingsru imte kunnen vallen.
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Voor het reinigen van de verstuiverruimte in de cilin-
derkop kan gebruik worden gemaakt van de schraper,
bestelnummer 2-99-535058. Vóór het gebruik de kop
van de schraper met vet insmeren.
Zie ook "Verstuivers", groep 4-lg3l2.

Attentle: Zonodig boring in cilinderkop dichtstoppen,
zodat geen deeltjes in de verbrandings.
ruimte kunnen vallen.

De plaats van de naad in de lagerbus t.o.v. de tuim+
laar mag willekeurig worden gekozen. Vergeet echter
niet het oliegaaue te boren na het inpersen van de
lagerbus.

Voor de DU 825 en DHB 825 motoren moet een ver-
sterkte koppakking worden gebrulkt, dus niet dezelfde
koppakking als voorde DH 82S.
In beide gevallen geldt, dat de aanduiding HEADSIDE
naar de cilinderkop moet ziJn gericht.
De koppakking moet droog worden gemonteerd, na-
dat cilinderkop en blok zonodig zijn gevlakt.

)o.

HEAD SIDE
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Aanhaalvolgorde van cilinderkopmoeren en -tapbouten.
1. Koppakking drúóg, dus zonder olie o.i.d. aanbrengen,

uiteraard nadat blok en kop zorgvuldig zijn gerei-
nigd.
De schroefdraad van het tapeind en van de tapbout
benevens het draagvlak onder de moer en bout-
kop met een weinig olie insmeren.
Moeren en bouten gelijkmatig ') aanhalen in de
voorgeschreven vol gorde.
Motor op bedrijfstemperatuur brengen.
Motorafzetten en teruijl deze nog warm is, m@ren
en bouten natrekken.
Na 500 km (25 bedrijfsuren) moeren en bouten
wederom natrekken bij warme motor; hierbij de
bouten en moeren eerst iets losdraaien (max. 1/8
slag).

Moeren en bouten aanhalen in drie fasen.
moeren:1ù1$ -24 mkg
resp. : 1G16 -21,5 mkg
bouten:69 -12 mkg

De lagere aanhaalkoppels gelden ultsluitend indien
blj het vastzetten gebruik is gemaakt van molycote
als smeermiddel op draad en oplegvlakken. Voor zo
ver het door DAF geleverde motoren betreft, is dit
ultsluitend het geval bij labrleksnleuwe motoren.

Het instellen van de klepspeling dient bij nietdraaien-
de motor te worden uitgevoerd.
Het is niet nodig hiermee te wachten tot de motor
geheel is afgekoeld.

De lucht ten behoeve van de carterventilatie wordt
aangezogen via het filter op het kleppendeksel (te.
vens vulopening voor de motorsmeerolie). Via een
omlaag gerichte afzuigpijp wordt de damp uit het
motorcarter afgevoerd.

Onderhoud:

- Filter goed ultspoelen in gasolie of spoelolie.

- Fllter flink uitslaan.

- Filteronderdompelen in schone motorolie.

- Filterwederom flink uitslaan.

8 12 13

3.

4.
5.

6.
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WIJZIGINGEN

Ultlaatklep zlttlnghoek

Vanaf motornummer D 10441 worden uitlaatkleppen
en losse uitlaatklepzittingen met een zittinghoek van
30' toegepast (voordien 45').
Aangezien de 45' uitlaatklep en de 45" uitlaatklep-
zitting niet meer leverbaar zijn, kan zich de situatle
voordoen dat van een overigens nog goed bruikbare
cilinderkop de 45' klepzitting m@t worden vervangen
door een 30' zitting. In een dergeliJk geval moet de
diepte van de betreffende kamer in de cilinderkop op
11,4 mm worden gebracht, zoals op de tekening staat
aangegeven.

Kleppendeksel

De bevestiging van het kleppendekset is gewlJzigd,
waarbij de drukring 241873 is vervangen door de slult-
ring 325124. Het kleppendeksel ls aan de nieuwe si.
tuatie aangepast, zodat oude en nieuwe uitvoeringen
niet uitwisselbaar zijn.

Overmaat klepsloters

Cilinderblokken waarop de lettercombinatie KG ls
toegevoegd aan het cilinderblok serienummer, d.wz.
ingeslagen op de justeernok achter in de ziJwand aan
de brandstofpompzijde, ziJn voozien van 0,S mm
overmaat klepstoters.

Klepstoter 24O047, stand. d lam.:
35,95$35,965 mm

Klepstoter 507878, overmaat diam.:
36,45$36,465 mm

Speling in cilinderblok:
0,022-0,058 mm
(max.0,15 mm)

240565



AD

o23mm

o23mm

226343ì

210535

I

i
I
I

(@

Tulmelaarasstoel en .tapeind

Voorgaande u itvoeri ng :

- tuimelaarasstoel materiaal: lichtmetaal of gietijzer

- tapeind zonder opgebracht borgmiddel

- zelfborgende moer

- sluitring.

Gewijzigde uitvoering:

- tuimelaarasstoel materiaal: staal

- tapeind met opgebracht borgmiddel

- gewone moer

- veerring

Tapelnden zonder opgebracht borgmiddel moeten
worden gemonteerd met gebruikmaking van Loctite
270 of ander geliJkwaardig product.
Aanhaalkoppel van tapelnd ongewijzigd.

Afdlchtlng van tulmelaaras

De vlakke sluitplaatjes 210535 (16 mm O zijn vervan-
gen door deksels 226349 (12 mm O met omgezette
rand.

De diametervan de kamer In de einden van de tulm+
laaras ls aan de gewiJzlgde sltuatie aangepast en b+
draagt nu ca.12 mm (voordlen ca. 16 mm). Het DAF-
nummervan de tuimelaaras is ongewilzigd.

Oude en gewljzlgde ultvoerlngen van tulmelaaras en
dekseltjes zlJn nlet in onderdelen uitwisselbaar.

Attentle: Het vlakke slultplaatje 210535 moet worden
gemonteerd met ziJn enigszins bolle zijde
bultenwaarts gericht.

Het dekseltJe 226U3 moet - blj voorkeur met gebruik
making van een borgvloeistof - worden gemonteerd
met zijn gesloten ziJde blnnenwaarts gerlcht.

I

I

I

I

0



F 2200 DAF Trucks 2-20
WERKPLAATSI NSTRUCTI ES CILINDERKOP EN KLEPM ECHAN ISME

Clllndeftop en klepmechanisme

Vanaf motornummer D 32759 - met uitzondering van
de nummers D 33109 tot en met D 33166 - wordt op
alle uitvoeringen van de 8,25 liter motor een gewijzigde
cif inderkop toegepast, DAF nr. 614092.
De nieuwe cilinderkop kenmerkt zich door:

- Losse, ingeperste inlaatklepzittingen

- Onderliggende kleprotators.

- Vezwaarde uitvoering van de klepspieén

- Nieuwe in- en uitlaatkleppen met aangepaste
klepsteelvoet

- Nieuwe aangepaste bovenliggende klepveersche
tel.

Consequentles:

- Oude en nieuwe cilinderkoppen zijn compleet
uitwisselbaar.

- Op een nieuwe kop moeten de nieuwe onderdelen
worden toegepast.

- Op een oude kop kunnen géén onderliggende
kleprotators worden toegepast in verband met
plaatsgebrek, zodat dan een speciaal voor deze
situatie aangepaste bovenliggende kleprotator

DH'DU
(nieuw)

DH'DU
(oud)

moet worden gemonteerd.

- De nieuwe inlaatklepzittingring kan in verband
met diens afmetingen niet worden aangebracht

'in de oude cilinderkop.

- lndien men op een oude cilinderkop een of meer
nieuwe kleppen wil (resp. moet) toepassen, moet
derhalve de situatie worden aangehouden zoals
hieronder in de 3e kolom staat aangegeven.

It

voorgaande
sltuatle

Cilinderkop 253106
I n laatklepzittingri ng
Kfeprotator(boven) . 25fi952
Veerschotel (boven)
Kleprotator(onder) .

Veerschotel(onder) 24014É
lnlaatklep 252277
Uitlaatklep f4275
Klepspieén 25g9gg

'1. Kleprotator
2. Klepveer, binnen
3. Klepveer, buiten
4. Klepveerschotel
5. Klepspieèn
6. Moer
7. Veerring
8. Moer
9. Stelbout

10. Tuimelaarasstoel
11. Stoterstang
12. Inlaatklep
13. Klepzittingring

nieuwe
situatle

614092
u1lno

5't7833
517830

613965
613966
610872

reparatie
revlsle

253106
240987

1t*t
240146
613965
613966
610872
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4
3
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