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KOELSYSTEEM

1. Sluitdop
2. Expansietank

8. Trekband (2 x)

10. Steun (2 x)

11. Beugel

16. Strip
17. Geleidering

18. Klemband (2 x)

19. Rubber band

20. Windtunnel
21. Radiateur

25. Kogelkoppeling
26. Trekstang

27. Onderlegring (2 x)
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28. Afstandsbus

29. BubberschlJf

30. Borgmoer
35. Afschermkap

36. Ophangrubber
37. Steun

38. Aftapkraan
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51. Attapkraan

62. Band

65. Waterpijp
66. Bochtstuk
68. Verloopstuk
69. Rubberplaat

70. Strip (2 x)

1

Wlzl glngon voorbshouden

16

-18
19

-n

o
o

(D
6

;ì"r*-4

Prlnled ln the Netherlands 7505



TECHNISCHE GEGEVENS

Koelsysteem
Thermostaat opent bij
Thermostaat minstens 8 mm open bij
Bedrijfstemperatuur
Inhoud, incl. verwarming

REPARATIE-AANWI JZI N GEN

geforceerde koelwaterci rcu latie
730-77" C
870 C
750-800 c
ca. 36 liter (F 22OO DU chassis)

Na het vernieuwen van de V-snaar moet de span-
ning reeds na ca. 50 km rijden worden gecon-
troleerd en daarna nogmaals na 500 km. Ver-
volgens dient de spanning regelmatig te worden
gecontroleerd.
A. Bevestigingsbout
B. Stelstrip
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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 verkeert. Om deze
reden volgen onderstaand enkele beschouwingen
welke ertoe kunnen bijdragen moeilijkheden met
betrekking tot het koelsysteem te voorkomen en
te verhelpen.

Algemeen
DAF past op zijn bedrijfswagens een koelsysteem
toe, dat onder een overdruk van 0,28 kg/cm2 werkt.
Dit wordt bereikt door een overdruk-vuldop te
plaatsen op de radiateur of op de expansietank.
Het doel van een dergelijk overdruksysteem is dat
het koelwater esrst bij een hogere temperatuur zal
beginnen te koken dan het geval zou zijn als het
koelsysteem onder atmosferische druk werkte, het-
geen dus tevens een extra beveiliging van het
koelsysteem inhoudt.
Uit overwegingen ten aanzien van de levens-
duur, i.c. cilinder- en lagerslijtage, is het nood-

A. Waterpomp

B. Thermostaten

C. Radiator

D. Ollekoeler
E. Expansletank

F. Thermoelement
G. Ontluchtlngsleldlng
H. Vuldop

zakelijk, dat de motor zo snel mogelijk op de ge-
wenste bedrijfstemperatuur komt en deze tempe-
ratuur zo constant mogelijk behoudt ondanks
mogeliJke wijzigingen in motorbelasting en/oî
omgevingstemperatuur. Dit kan worden bereikt
door toepassing van een thermostaat (eventueel
twee parallel geplaatste thermostaten) in het koel-
watercircuit.
DAF acht een bedrijfstemperatuur van ca. 80o C
(bil uitgeschakelde cabinevenvarming) de ideale
temperatuur voor een dieselmotor. Hierbij zij ech-
ter opgemerkt, dat - mede door toepassing van
het overdruksysteem - geen enkele reden voor
veronlrusting bestaat, wanneer de temperatuur
kortstondig zou oplopen tot b.v. 90 à 95'C.

Koelwalerclrcult
Het hier afgebeelde schema geeft de situatie weer
zoafs deze zich voordoet bij het F 22OO chassis
met DU 825 of DHB 825 motor.
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Koelwaterclrcuit, schematlsch afgebeeld.

Prlnted ln the Netherlands 7505



Temperatuurmeter en -verkllkkerlamp

Op het instrumentenbord kunnen zijn aangebracht
een koelwater temperatuurmeter - al dan niet ge-
comBineerd met een temperatuur verklikkerlamp-
of uitsluitend een verklikkerlamp.
Beide waarschuwingsinstrumenten worden ge-
commandeerd door een thermo-element, een zo-
genaamde ,,gever". Enezijds behoort deze gever
te zijn geplaatst waar het koelwater zijn hoogste
temperatuur bereikt, derhalve vóór de thermo-
staat. Andeaijds moet er voor worden gewaakt,
dat de gever niet de temperatuur van - veel war-
mere - omringende metalen motordelen aan-
neemt. Dit kan het geval zijn als bijvoorbeeld een
verkeerd type gever wordt gebruikt, dat te dicht
in de nabijheid van warme metalen delen komt,
of als de voorgeschreven pakkingring van de
gever wordt weggelaten.
Een verklikkerlamp, niet in combinatie met een
temperatuurmeter, wordt meestal slechts op ver-
zoek van de cliént toegepast. Een dergelijke lamp
heeft immers als nadeel, dat deze alleen brandt
als de temperatuur lager dan 45o C is èn als de
temperatuur boven de 95o C komt, zodat men in
het ongewissse blijtt omtent het temperatuurver-
loop.
Een verklikkerlamp in combinatie met een meter
heeft een gever, welke reageert op de stand van
de wiJzernaald van de meter en reageert dus
slechts indirect op de koelwater temperatuur.

Ontluchtlng en vullen

Lucht is een slechte warmtegeleider en dus moet
de aanwezigheid van lucht in het koelsysteem zo
goed mogelijk worden vermeden. Om deze reden
is op de hoogstgelegen plaatsen in het koelwater-
circuit een ontluchtingsleiding aangesloten, welke
uitmondt ófwel in de bovenbak van de radiateur
ófwel in de expansietank. Uiteraard moet de
bovenbak, resp. de expansietank, dan wel op het
hoogstgelegen punt van het koelsysteem zijn ge-
plaatst. In verband met het bovenstaande is het
van belang om bij het vullen van het koelsysteem
als volgt te handelen:

- cabine verurarming inschakelen;

- bijvullen tot aan de overlooppijp in radiateur-
bovenbak of expansietank;

- motor enkele minuten laten draaien;

- bijvullen.

Overdruk-vuldop

De vuldop op de radiateur of op de expansíetank
is uitgevoerd als een overdruk-vuldop, waarin twee
kleppen zijn aangebracht. Onder normale omstan-
digheden zijn beide kleppen gesloten. Stijgt de
druk in het koelsysteem echter tot 0,28 kg/cmz,
dan opent klep G zich. Het surplus aan water ver-
dwiJnt via de overlooppijp, de druk herstelt zich
op 0,28 kg/cm2 en de klep C sluit zich. Klep D
opent zich, zodra een onderdruk in het koel-
systeem ontstaat doordat het afgekoelde water
een kleiner volume heeft ingenomen. Opheffen van
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Overdruk-koelwatervu ldop.

A. Vuldop
B. Vulhals
G. Overdrukklep

D. Onderdrukklep

E. Pakking

het vacuùm voorkomt, dat het koelsysteem niet
zou worden bijgevuld vanuit de radiateur-boven-
bak of vanuit de expansietank.

Koellng problemen

Indien een cliènt klachten uit inzake het koel-
systeem, kan aan de hand van het hierboven ver-
melde reeds voor een deel worden vastgesteld in
hoeverre de klacht gegrond 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 mogelijk, dat de cliènt wantrouwend
staat tegenover een wat hoge koelwatertempera-
tuur, welke echter onder de gegeven omstandig-
heden geheel normaal is te achten.
ls inderdaad sprake van een ontoelaatbaar hoge
koelwatertemperatuur, dan zal een systematisch
ingestefd ondeaoek het vinden van de oorzaak
bespoedigen. Belangrijk zijn hierbij de volgende
vragen:

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

Zo niet:

- Na welk tijdverloop, c.q. aantal kilometers, is
het euvel ontstaan?

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

- Werd plotseling een te hoge temperatuur ge-
constateerd of ontstond deze in een bepaald
verloop van tijd?

- Doet zich verlies van koelwater voor?

Controle

De antwoorden op bovenstaande vragen kunnen
reeds enig inzicht verschaffen omtrent mogelijke
ooaaken. Hiervan zal dus afhangen in welke
volgorde men de hierna opgesomde controle-
maatregelen wenst uit te voeren.
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- Inspectie op uitwendige koelwaterlekkages.

- Radiateur-koelblok uitwendig reinigen.

- Koelwaterslangen en -pijpen inspecteren op
verouderi ngsversch ij nselen.

- Ontluchtingsslangen en -leidingen, nippels en
banJo's controleren op verstoppingen en lek-
kages.

- Temperatuurmeter en/of verklikkerlampje
controleren op juiste aanwijzing en juiste
functionering.

- Proef nemen met een andere meter.

- Proef nemen met een ander thermo-element.

- Thermostaten controleren.
Atlenlle:Vervangen thermostaten bewaren

voor nader ondeaoek!

- Koelsysteem, i.c. radiateur en motor door-
spoelen; hierbij de thermostaten venuijderen.

- Overdruk-vuldop controleren.

- Werking van de waterpomp controleren.

- Inspecteren op inwendig verlies van koelwater.

Overdruk-vuldop controle

Voor het beproeven of de overdrukklep in de vul-
dop bll de voorgeschreven druk opent, kan ge-
bruik worden gemaakt van een koelsysteem test-
apparaat zoals bij de automaterialenhandel ver-
krijgbaar is.

- Vuldop op het testapparaat aanbrengen.

- Door middel van het handpompje druk op-
bouwen.

Controleren van de overdrukklep In de koelwatervuldop.

- Op de meter waarnemen bij welke druk de
overdrukklep zich opent.

- Een overdrukklep welk te vroeg of te laat
opent, moet worden vervangen door een
nieuw exemplaar.

Thermostaat contfole

Wanneer het vermoeden bestaat, dat de thermo-
staat nlet goed functloneert, is het nuttig om eerst

na te gaan of wellicht andere factoren de ooaaak
kunnen zijn van de onjuiste openings- en
sl u iti n gstem peratu ren.

- Controleer of inderdaad de voorgeschreven
thermostaat is toegepast.

- Controleer de waterdoorlaten in het thermo-
staathuis.

A. Steunplaat
B. Meetklok

C. Thermometer
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- Controleer de afdichting van de thermostaat
op het thermostaathuis. Het materiaal van het
huls kan namelijk dusdanig zijn aangetast, dat
de afdichting niet volkomen is.

Teneinde tijdens het controleren van de thermo-
staat zo goed mogelijk de werkelijke situatie na te
bootsen, is het aanbevelenswaardig de thermo-
staat niet vooraf te ontdoen van eventuele afzet-
tingen. Zonodig kan de controle wordsn herhaald
met de gereinigde thermostaat.

- Waterîempsratuur 5 A 10o C onder de ope-
ningstemperatuur van de thermostaat, zodat
deze beslist gesloten is bij het plaatsen in het
water.

- Thermostaat op de steunplaat leggen (het
temperatuurgevoelig gedeelte moet geheel
ondergedompeld ziJn).

- Msetstlft van meetklok laten rusten op de
thefmostaatklep en meetklok op 0 instelten.

- Temperqtuur geleidelijk opvoeren onder regel-
matig roeren in het water.

- Temperatuur aflezen, waarbij de wlJzernaald
van de meetklok in beweging komt.

- Temperatuur verder opvoeren tot de wljzer-
naald tot stilstand komt. Temperatuur en
meetklok aflezen.

- Temperatuur nog iets opvoeren en vervolgens
het water laten afkoelen.

- Temperatuur aflezen, waarbiJ de wijzernaald
weer In beweging komt.

Opmerklng: Het ls van zeer groot belang, dat de
waargenomen maximum opening van
de thermostaat voldoet aan de voor-
geschreven waarde. Het is van minder
belang, als dan de openings- en/of
sluitingstemperaturen enkele graden
zouden afwijken van de voorgeschre-
ven waarden.
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Inwendlg koelwaterverlles

f nwendig koelwaterverlies kan ziin oorzaak hebben
in:

- een defecte cilinderkoppakking;

- een gescheurde cilinderkop en/of gescheurd
cilinderblok.

Defecte koppakking
Symptomen van een defecte koppakking:

- Water sijpelt uit de uitlaatpljp.

- Water spuit uit de afgenomen watervuldop.

- Motoroliepeil te hoog (kan echter ook veroor-
zaak'l.zlln door verdunning met brandstof).

- Motorolie emulsie-achtig (lichtgrijs).

- Peilstok uit het oliecarter trekken en een
brandende lucifer bij de olie houden: spetters
wijzen op de aanwezigheid van water.
Attentle: Het water kan ook via een lekke

verstuiverbus in de olie zijn terecht-
gekomenl

- Koelsysteem onder druk brengen door middel
van een handpompje, dat op de watervuldop
wordt geplaatst (normaal handelsgereed-
schap): water slJpelt tussen blok en kop naar
buiten.

- Gompressie meten: een aanmerkelijk groot
verschil tussen twee naast elkaar gelegen ci-
linders duidt op een doorgeslagen koppak-
king.

Attentle: Vaak is zelfs door een deskundige niet
waar te nemen, dat de koppakking is
doorgeslagenl
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Mogelijke oozaken van een defecte koppakking:

- Onzorgvuldigheid bij de montage:

- Blok en kop niet of onvoldoende gereinigd.

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

- Koppakking verkeerd geplaatst.

- Aanhaalvolgorde en -koppel voor cilinder-
kopbouten en -moeren niet aangehouden.

- Natrekken van cilinderkopbouten en -moe-
ren niet of onjuist uitgevoerd.

- Cilinderblok en -koppen niet gecontroleerd op
vlakheid.

- Fabrlcagefout van de koppakking.

Gescheurd cilinderblok en/of -kop
Voor het afpersen van de motor zijn enkele af-
dichtlngsplaten nodig, welke in eigen beheer die-
nen te wordsn vervaardigd. DAF stelt voor dit doel
alleen de werktekeningen beschikbaar.
Cilinderkop afpersen:

- Koelwaterkanalen blinderen door middel van
de afdichtingsplaten.

- Luchtslang aansluiten op de nippel op een der
afdichtingsplaten.

- Cilinderkop onder water dompelen en lucht-
druktoelaten(*3ato).

Motorblok afpersen:

- (Eigen) cilinderkoppen op het blok aanbren-
gen.

- Koelwaterkanalen in cilinderkoppen blinderen.

- Waterpomp vervangen door een afdichtings-
plaat met aansluitnippel voor luchtslang.

- Motor onder water dompelen; luchtslang aan-
koppelen en luchtdruk toelaten ( -f 3 ato).
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