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KOELSYSTEEM

1. Slulrdop
2 Expnglsonk
8. Trskband l2rl

lQ Soun làr)
ll. Beugel
le Strlp
17. Geleldering

TECHNISCHE GEGEVENS

Kclsysteem
Thermostaat opent bii
Therrnctast minstens 8 mm open bii
Bedriifstemperatuur
Inhou4 incl, veruarming

18. Klemband {2xl
19 Rubbr band
2O. Windtunnel
2î. Radlaour
25. Kogelkoppllng
26. Trekrbng
27. Onderlegrlng l2r)

Koelsysteem 2.ss

,Î

30

28. Algtandabus
D. RubbgrechUf
3fL Borgmer
35. Aftchsmksp
36. Ophangrubber
37. Steun
38. Aftapkraan

geforccerde koelwatercirculatie
7g-7fC
870C
7f,€0"c
ca. 36liter

?

51. Afbpkraan
62. Band
65. Waterpijp
66. BochGrúk
68. Verlooptrk
69. Fubbrplaat
70. Strip (2x)



R EPARATI E.AANWIJZI NG EN

Na het vernieuwen van de V-snaar moet de spanning
reeds na ca. 50 km ríjden worden gecontroleerd en
daarna nogmaals na 500 km. Vervolgens dient de
spanning regelmatig te worden gecontroleerd.

A. Bevestigingsbout
B. Stelstrip

Thermostaten niet uit het koelrys@rn verwijderen!

Het heeft geen enkel nut om de thermosta(a)t(en) uit
het koelsysteem te verwijderen, wanneer een ongewenst
hoge bedrijfstemperatuur van de motor wordt
geconstateerd.
De verklaring hiervool. is, dat als de thermosta(alt(en)
is (ziin) verwijderd, een aanzienlijk gedeelte van het
koelwater de weg van de'minste weerstand zal kiezen.
Dit koelwater zal dus - met kortsluiting van de
radiateur -via de bypass leiding rechtstreeks naar de
waterpomp zijn weg zoeken. Het verwijderen van de
trermosta(alt{en) heeft derhalve een averechtse
uitwerking, namelijk een (nog) verder oplopen van
de koelwatertemperatuur.

Situatie A:

Situatie B:

Situatie C:

thermostaat open
by-pas gesloten
thermostaat gesloten
bypass open
thermostaat verwijderd.
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KOELSYSTEEM.CONTROLE

Voor het bereiken van optimale motorprestaties is het
noodzakelijk, dat ook het koelsysteem van de motor in
optimale conditie verkeerL Om deze reden volpn on-
derstaand enkele beschouwingon welke ertoe kunnen
biidrapn moeiliikhEden met betrekking tot het koel-
systeem te voorkomen en te verhelpen.

. Alpn:en

DAF past op ziin bedriifsuvagens een koelsysteem toe,
dat ondEr een oyerdruk van O28 bar (kg/cmz I werkt.
Dit wordt bereikt door een overdruk-wldop te plaaGen
op de radiateur of op de expansietsnlc
llgt doel yan ean dergeliik overùuksysteom is dat het
koeluater eetst bii een hopre temperaruur zal beginnen
te koken dan het geval zou zijn als het koelrysteem
onder atnosferishe druk werkt
Uit ovemregingen ten aamien van de lwenduur i.c.

cilinder- en lagenliltagE, is het noodzakelijk, dat de motor
zo snel mogeliik op de gewenste bedriifstemperatuur
komt en deze temperatuur zo constant mogeliik behoudt
ondanks mogelijke wijzigingen in motorbelasting en/of
omgevingstemp€ratuur. Dit kan worden bereikt door
toepasing van ben thermostaat (eventueel twee parallel
geplaatste tfi ermostatenl in h et koelwaterci rcu it.
DAF acht een bedrijfstemperatuur van ea. 80oC (bii uit-
gcchakelde cabi neverwarm i ng) de ideal e tem peratuur
voor een dieeelmotor. Hierbii zii echter opgemerkt, dat-
mede door toepasing van het overdrukrysteem - geen

enkele reden voor uerontrusting b6taat, wanneer de -
temperatuur korstondig zou opìopen tot b.v. 9{l à 95oC.

Kodratrfrcuit

Het hier afgebeelde schema geeft de situatie weer zoals
deze zich voordost bii het F 22fIJ dtassis.

B.
c.
D.
E.

A. Watorpmp
Thornutaten
Radiator
Oliekolar
Expansiwat

F. Thsrmoàlemant .

G. Ontluchtingslolding
H. Vuldop Koelwaterclrcuit, schematisch afpbeeld.



Tempereùurm€ter en -ve*likkerlamp

Op het instrumentenbord kunnen zijn aangebracht een
koelwater temfratuurmeter - al dan niet gecombineerd
met een temperatuurverklikkerlamp - of uitsluitend een
verklikkerlamp.
Beide unaarschuwingsinstrumenten worden gecomman-
deerd door een thermo-element Indien het een tempera-
tuurmeter betreft, berust het thermo-elemenî op
uperstandsverandering en wordt dan "gever" genoemd.
Betreft het een verklikkerlamp, dan brandt deze lamp
uitsluitend wanneer een bepaalde temperatuur is bereikq
het thermo-element verricht in dit geval dan de functie
van schakelaar. Hierbii blijft men echter in het ongnwisse
oritrent het temperatuurverloop. Beide functies kunnen
ook in één thermo-element zijn verenigd, dat dan kenbaar
is door de aanwezigheid yan twéé aansluitpolen.
Enerzii& behoort dit thermo-element te zijn geplaaat
vyaar het koelunter zijn hoogste temperatuur bereikt,
derhalve vóór de thermostaat Anderziids moet er voor
worden gerryaakt, dat het thermo-element niet de
temperatrur van - veel rmrmere - omringende metalen
motoronderdelen aanneemt Dit kan het geval zijn als
bijvoorbeeld een verkeerd typs thermceleinent wordt
gebruikt, dat te dicht in de nabiiheid van unrme
metalen delen komt, of als de voorgeschreven pakking-
ring van het thermo*lement wordt weggelaten.

Onduclrting en vullen

Lucht is een.slechte warmtegeleider en dus moet de
aanwezigheid van lucht in het koelrysteem zo goed
mogelijk worden vermeden. Om deze reden is op de
hoogstgelegen plaatsen in het koehmtercircuit een ont-
luchtingsleiding aangesloten, welke uitmondt ófwel in
de bovenbak van de radiateur ófwel in de expansietank.
Uiteraard moet de bovenbak, resp. de expansietank, dan
unl op het hoogstgelegen Frnt van het koelrysteem zijn
geplaatst In verband met het bovenstaande is het van
belang om bii het vullen van het koelrysteem als volgrt
te handeten:

- cabine verwarming inshakelen;
- bijvullen tot aan de overlooppijp in radiateurboven-

hk of expansietank;

- rKrtor enkele minuten laten draaien;

- biivullen.

Owrdrukurldop

De vuldop op de raifateur of op de expansietank is
uitgevoerd als een overdruk-vuldop, waarin twee klep
pen zijn aangebracht. Onder normale omstandigheden
zijn beide kleppen gesloten. Stiigt de druk in het koel-
systeem echter tot 0,28 bar (kg/crp), dan opent klep C
zich. Het surplus aan uater verdwiint via de overloop
piip, de druk herstelt 2ich op O,28bar (kg/cm2) en de
klep C sluit zich. Klep D opent zich zodra een onderdruk
in het koelsysteem onstaat doordat het afgekoelde water
een kleiner volume heeft ingenomen. Opheffen van het
vacuúm voorkomt, dat het koelrysteem niet zou worden
bijgevuld vanuit de radiateur-bovenbak of vanuit de
expansietank.

A. Vuldop
B. Vulhals
C. Overdruk klep

D. Onderdruk klep
E. Pakking

Koeling proHemen

Indien een cliént klachten uit inzake het koelsysteem,
kan aan de hand van het hierboven vermelde reeds voor
een deel worden vastgesteld in hoeverre de klacht gegrord
is. De mogelijkheid bestaat immers, dat één of meer
van de genoemde voorzieningen niet correct functioneert
of niet op zijn voertuig is aangebracht
Evenzo is het mogeliik, dat de cliént wantrouwend staat
tegenover een wat hoge koelwatertemperafirur, welke
echter onder de gegeven omstandigheden geheel normaal
is te achten.
ls inderdaad sprake van een ontoelaatbaar hoge koel-
watertemp€ratuur, dan zal een schematisch ingesteld
onderzoek het vinden van de oorzaak bespoedigen.
Belangriik ziin hierbii de volgende vragen:

- Bestaat de klacht vanaf de ingebruikstelling van de
nieuwe wagen of motor?

Zo niet:
- Na welk tijdverloop, c.q, aantal kilometen, is het euvet

ontstaan?

- Ontstond het euvel na een-reparatie of zonder dat iets
bijzonders aan de motor was uitgwoerd?

- Werd plotseling een te hoge temperatrur geconstateerd
of ontstdrd deze in een bepaald verloop van tijd?

- Doet zich verlies van koelwater vmr?

Controle

De antwoorden op bovenstaande vragen kunnen reeds enig
inzicht verschaffen omtrent mogeliike ooaaken.
Hiervan zal dus afhangen in welke volgorde men de hiema
opgesomde controlemaatregelen wenst uit te voeren.

- Insftie op uitwendige koelwaterlekkages.

- Radiateur-koelblok uitwendig reinigen.

- Koelwaterslangen en -piipen inspeteren op verou-
deri n gsversch iinsel en.

- Ontluchtingslangen en -leidingen, nippels en banio's
controleren op verstopping en lekkages.
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- Tempratuurmeter en/of verklikkerlampje controleren
op juiste aanwijzing en juiste functionering.

- Proaf nemen met een andere meter.

- Proef nemen met een ander thermo-element

- Thermostaten controleren.

- Koelrysteem, i.c. radiaîeur en motor doonpclen;
. hierbii de thermostaten verwijderen.
- 0verdruk-wldop controleren.

- Werking van de tmterpomp controleren.

- Insfcteren op inunndig verlies van koelwater.

Ousrùuk*uldop entrole

Voor het. beproeven of de overdrukklep in de vuldop bii
de voorgmhreven druk opent kan gebruik worden ge-

rnaakt van een koelsysteem testappraat zoals bii de
automatbrialenhandel verkriigbaar is
- Vuldop op het testapparaat aanbrengen.

- Door middel van het handpompie druk opbouwen.

Controleren wn ds ovgrdrukklepln de koluraorvuldop

- Op da meter rraarnemen bij wdke druk de overdruk-
kleo zich opent

- Indien de óverdrukklep te vroeg of te laat opent, moet
de vuldóp worden vervangen.

Thrncact controle

Wanheer het vermeden bestaat, dat de thermostaat
niet goed furctioneert, is het nunig om eerst na te gaan
of vwllicht andere fastoren de oorzaak kunnen zijn van
de onjuiste openi ngs- en slu iti ngstemperaluren.

- Gontroleer of inderdaad de voorgeschreven thermo-
staat is toegÉpasL

- Controleer de waterdoorlaten in het thermostaathuis.

- C.ontroleer de afdichting van de thermostaat op het
thermostaathuis. Het materiaal van het huis kan name-
liik dusdanig ziin aangetast, dat de afdichting niet
volkomen is.

A. Sbiinplaat
B. Meetklok

C. Thermometer

Teneinde tiidens het controleren van de tùermc'taat zo
goed mogelijk de werkelijke situatie na te bootsen, is het
aanbevelenswaardig de thermctaat niet vooraf te ont-
doen van eventuele afzettingen. Zondig kan de controle
rrorden herhaald met de gereinigde thermostaat
- Watertemperatuur 5 à 10oC onder de openingstem-

peratuur van de thermostaat, zodat deze beslist
gesloten is bij het plaetsen in het water.

- Thermostaat op de steunplaat leggen (het Gmp€ra-
tuurgevoel ig gBdeelte moet geheel ondergddompeld
ziinl.

- Meeatift van meetklok latsn rusten op de thermostaat-
klep en meetklok op 0 instellen.

- Temperaîuur gpleidelljk opvosren onder replmatig
rogren in het waîer.

- Temperatuur aflezen, rvaarbij de wijzemaald van de
meotklok in bweging komt.

- Temperatuur verder opvoeren tot de wijzernaald
tot stilstand komt. Temperatuur eh mestklok aflezen.

- Tempratuur nog iets opvoeren e1 vervolgens het
urater laten afkoelen.

- Temperatuur aflezen, waarbii de rfijzemaald weer in
beweging komt.

Opme*iry Het is van zeer groot tfelang dat de
waargenomen maximqm opening van de' úrermostaat voldoet aEn de voorgmhre-
ven uraarde. Het is varl minder belang
als dan de openings- en/of sluitingstem-
peratuen enkele graden zouden afwiiken
van de voorgeschreven waarden.

-l-_--

-:-- -



Inwendig koelunaterverlies

Inwendig koelwaterverlies kan zijn oorzaak hebben in:
- een defecte cilinderkoppakking;
- een gescheurde cilinderkop en/of gescheurd cilin-

derblok.

Defecte koppakking

Symptonen van een defecte koppakking:
- Water siiplt uit de uitlaatpijp.
- Water spuit uit de geopende watervultuit.
- Motoroliepeil te hoog (kan echter ook veroorzaakt

" ziin door verdunning met brandstofl.
- Motorolie emulsie-achtig (lichrgriisl.
- Peilstok uit het oliecarter trekken en een brandende

lucifer bij de blie houden: spetter wijzen op de
aanurczigheid van water.
AtGntie: Het water kan ook rria een lekke verstuiver-

bus in de olie zijn terechtgekomenl

- Koelrysteem onder druk brengen door middel van
een handpompje, dat op de uatervultuit wordt
geplaatst (normaal handelqereedschap) : water
siipelt tussen blok en kop naar buiten.

- Gompressie meten: een aanrnerketijk groot verschil
tussen twee naast elkaar gelegen cilinders duidt op
een doorgeslagen koppakking

AtGntie: Vaak is zelfs door een deskundige niet rrmar
te nemen, dat de koppakking doorgeslagen
isl

Mogeliike oorzaken van een defecte koppakking:
- Onzorgwldigheid bij de montage:

- Blok en kop niet of orwoldoende gereinigd.

- Positie van cilindervoering(enl te hoog of te
laag in het cilinderblok.

- Koppakking verkeerd geplaaBt,

- Aanhaalvolgorde en -koppel voor cílinderkop-
bouten en -moeren niet aangehouden.

- Natrekken van cilinderkopbouten en -moeren
niet of onjuist uitgevoerd.

- Cllinderblok en -koppen niet gecontmleerd op
vlakheid.

- Fabricagefout iran de koppakking.

Gescheurd cilinderblok en/of -kop

Voor het afpersen van de motor zijn enkele afdich-
tingsplaten nodig welke desgewenst in eigen beheer
kunnen worden vervaardigd. DAF stelt dan voor
dit doel de wercktekeningen beschikbaar. De af-
dichtingsplaten kunnen echter ook op de gebruikelijke
wilze worden besteld, zie het Gereedschapboek.
Cilinderkop afpersen:

- Koelwaterkanalen blinderen door middel van de
afdichtingsplaten.

- Luchtslang aansluiten op de nippel op een der af-
dichtingsplaten.

- Cilinderkop onder water dompelen en luchtdruk
toefaten, + 4bar (kg/cm2l.

Motorblok afpersen:

- (Eigen) cilinderkoppen op het blok aanbrengen.

- Koelwaterkanalen in cil inderkoppen blinderen.
- Waterpomp vervangen door een afdichtingsplaat

met aansluitnippel voor luchBlang.

- Motor onder urater dompelen; luchtslang aan-
koppelen en luchtdruk toelaten, + 4 bar (kg/cm2l.
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