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ZescylÍnder Perkins dieselmotor

Het MOTORNUMMER is ingeslagen in het cylinderblok, vooraan aan
de inlaatzijde.
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VOORWOORD

In deze handleiding vinden de eigenaren van DAF-chassis met Per-
kins dieselmotor waardevolle inlichtingen betreffende de behandeling
en het onderhoud van hun motoren.
Door de hierin genoemde raadgevingen op te volgen kan het rijden
worden veraangenaamd en de levensduur van de motor worden
verlengd. Deze raadgevingen zijn beperkt tot de normale werkzaam-
heden, die lot de taak van de chauf feur behoren. Voor verdere af -

stellingen en reparaties raadplege men de dichrsrbijzijnde DAF-agenl.
Uw wagen is te waardevol om in onbevoegde handen gegeven te
worden. Goed vakmanschap is voor service evenzeer nodig als voor
de fabrikatie. Wanneer U over een goede werkplaals en deskundig
personèel beschikl, slell U dan met ons in verbinding belreffende onze
speciale werkplaals-inslruclies.
Zorg echter vóór alles, dat het normale onderhoud, zoals dit in dit
boekje is aangegeven, aan de hieraan te sfellen eisen voldoet.
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GARANTIE

Van Doorne's A,utomobiel Fabriek N.V. garandeert, dat de door haar
nieuw afgeleverde aulomobielchassis geen foulen bezilten, welke een
gevolg zijn van ondeugdelijke constructie, verkeerd materiaal of on-
deugdelijke bewerking.
Op grond hiervan verplÍcht zii zich, met uitsluiling van
iedere andere aansprakelijkheid, alle onderdelen, wd,èr-
van naar hare mening één der bovengenoemde fouten is gebleken
alvorens met het chassis een afstand van 15000 km is afgelegd, respec-
tievelijk binnen zes maanden na de eerste aflevering door één harer
agenten, kosteloos te vervangen of le herstellen. Levering van ver-
vangingsonderdelen geschiedt af fabriek.
Onderdelen, waarvoor aanspraak wordt gemaakt op garantie, moeten
franco aan de fabriek le Eindhoven worden opgezonden door tussen-
komst van de agent, die het betreffende chassis heefl geleverd. Deze
agenl zorgl voor demontage en montage zonder enige kosten voor
de eigenaar.
De aansprakelijkheid voor deze werkzaamheden berusl uitsluitend bij
de agenf en niel bii de fabriek.
Op de beslissing van de fabriek inzake garantie is geen beroep mo-
gelijk. Door het accepteren van het chassis verklaart de koper hier-
mede accoord te gaan.
UITGESLOTEN van de door de automobielfabriek verleende garantie
zijn de banden en de accumulatorenbatterij. Voor deze
onderdelen geldt alleen de garantie, die door de belreffende f abri-
kanten verleend wordt, met uitsluiting van iedere andere aanspra-
kelijkheid.
IEDERE GARANTIE-AANSPRAAK VERVALT wanneer zonder
schrif telijke loestemming van de aulomobielf abriek aan het chassis
wijzigingen worden aangebracht, die naar de mening van de fabriek
de normale werking of de betrouwbaarheid van hel chassis kunnen
beinvloeden. Hetzelfde geldl, wanneer binnen de garanlie-lermijn
andere dan door Van Doorne's Automobiel Fabriek geleverde onder-
delen zijn gemonteerd.
Van Doorne's Automobiel Fabriek aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor buiten het bestek van bovenstaande bepalingen door hare agen-
ten mondeling of schrif telijk aangegane garantie-verplichtingen.



SERVICE

Voor het behoud van iedere aulomobiel is regelmatig en goeel
onderhoud een absoluut vereisle.
Alleen daardoor voorkomt U onverwachte bedrijfsslagnaties en ver-
lengt U de levensduur van Uw wagen.
Reeds gedurende de eerste levensperiode kunl U Uw chassis grondig
vernielen door de inslructies betreffende inrijdgn en smeren niet
na le komen.
De DAF-organisalie verleent voor een goed onderhoud de speciale
service, bestaande uit hel gratis verrichten van de werkzaamheden
voor het doorsmeren en verversen van de olie na het af leggen van
in fotaal
600 km.

1400 km. en
4000 km.
Voor deze drie servicebeurten behoeven alleen de gebruikte smeer-
middelen te worden betaald. Tevens wordt bii deze gele-
genheden een gralis technische contróle van Uw
chassis uitgevoerd.

Wendt U hiertoe tot de DAF-agent, die Uw wagen
heeft geleverd.
\rvij verzoeken U alleen de door de agent aan ons op te zenden verkla-
ringr, dat deze werkzaamheden zijn verricht, te willen ondertekenen.
Een goede verzorging alleen gedurende de inrij-periode is echter niel
voldoende. Ook daarna moet U niet alleen zorgen voor een regel-
matig doorsmeren en olie-verversen, zoals in deze handleiding staat
aangegeven, maar bovendien moet U steeds in het oog houden, dat
voorkomen beter is dan genezen.

Laat daarom Uw wagen periodiek conlroleren door onze DAF-agent,
die U deze heef f geleverd. U voorkomt daarmee bedrijfsslagnalies,
die anders de hoogste post op Uw onkostenrekening kunnen uitmaken.
Nadere bizonderheden omtrent deze periodieke contróle vindt U op

pagina 6 van deze handleiding. De hieraan verbonden koslen zTin

speciaal voor DAF-bezitters zeer gering.



Niveau en loestand molorolie.
Conlróle oliedruk.
Contróle olieleidingen en olief ilters.
Contróle cartervenlilatie.

Waterpeil controleren, c.q. reinheid water.
Walerslangverbindingen nazien.
Smering waterpomp controleren.
Werking lhermostaat controleren.
Spanning ventilalorriem controleren.

Batterii controleren.
Hulpapparaten voor het starten controleren.

ConlróIe luchtdichlheid brandstofleidingen.
Conlr6le smeeroliepeil brandstofpomp.
Contróle algemene werking van de motor.
Conlróle, zo nodig reinigen en afstellen, c.q. verwisselen van de ver-
stuivers.
Coniróle afstelling brandstofpomp volgens merken.
Zo nodig werking brandstofpomp controleren, c.q. pomp verwisselen.

Afstelling kleppen controleren.
Compressie van elke cylinder opmeten.

Dynamo controleren.
Starler controleren.
Werking en verlichting instrumenten op instrumentenbord controleÌen.

DIESELMOTOREN
Alvorens over te gaan tot de bespreking van de kenmerken en on-
derhoudsvoorschriffen van de PERKINS motor willen wii eerst een
en ander meedelen over de dieselmotor in het algemeen.

De werl(ing vcrn de dieselmotor
Voor een goed begrip van de speciale eigenschappen en van de
samenstelling van de dieselmolor is het gewensl eersl in het korl
de werking te bespreken. De dieselmolor is evenals de benzinemotor
een verbrandingsmolor, die gewoonlijk als vierlact en als aulomobiel-
motor slechls bii uitzondering als fweetact wordt uilgevoerd. Dit laal-
sle type zullen wii' hier verder buiten beschouwing laten.
De hoofdonderdelen van de dieselmolor zijn dezelfde als die van de
benzinemolou sommige zijn echler, in verband mel het feil, dat in de
dieselmotoren hogere drukken oplred.en, zwaarder uilgevoerd. De
carburator en de ontstekingsonderdelen van de benzinemolor zijn
vervallen en zijn vervangen door enige andere hieronder nader te
bespreken onderdelen.
Het eerste verschil tussen de werking van de dieselmolor en die van
de benzinemolor is, dat de dieselmotor geen mengsel van gas en
luchl, doch uitsluitend lucht aanzuigl. Terwijl bii de benzinemoloren
voor bedrijf sauto's de compressieverhouding 6 à 7 op I bedraagt, is
deze bij de dieselmoior zeker 15 op l. Door deze samenpersing treedt
een zeer belangrijke stijging van temperatuur op.



Aan het einde van de compressieslag, dus op het moment, dat over-
eenkomt met hel ogenblik, waarop in de benzinemotor de vonk over-
springt tussen de punten van de bougie, dus ontsteking plaats heeft,
wordt bii de dieselmotor een zekere hoeveelheid brandstof in de
cylinder gespoten. Zoals van zelÍ, spreelcl, moel dil inspuilen in de
gecomprimeerde lucht onder hoge druk geschieden, waardoor de
brandsfof in fijn verdeelde foesland in de cylinder komt en in aanra-
king komt mel de tengevolge van de samenpersing sterk verhitte lucht.
De temperatuur hiervan is aanmerkelijk hoger dan de ontbrandings-
lemperatuur van de brandstof, zodat onmiddeltijk ontbranding plaats
heeft. Evenals bit de benzinemotor wordt de zuiger tengevolgè van
de bii de verbranding optredende drukverhoging naar beneden ge-
drukt, waarna bii de daarop volgende slag de verbrandingsproducten
worden verwijderd.
Uit de volgende tabel blijkt duidelijk het verschil in werking tussen
de viertactbenzinemolor en de viertactdieselmotor.

Inlaat.

Benzinemolor Dieselmotor

Aanzuigen van een meng- Aanzuigen van uitsluitentl
sel van gas en lucht. luchl.

Compressie. Samenpersen van het gas- Samenpersen yan de lu,cht
mengset (G à T op l). (minstens lS op l).
De electrische vonk
springt over.

Arbeid.

Uillaat.

De brandstof wordt inge-
spoten.

ontstelring en dienlenge- zelÍ,onlbranding en dien-
volge verbranding. lengevorge nerbranding.

Verwijdering der verbrandingsproducten.

Economische voordelen vcrn de diesef motor
Bii een vergelijking van de f ransporlkosten van chassis met diesel-
motoren met die met benzinemotoren spelen in de eerste plaals de
brandslof prijzen een belangrijke rol. Daarnaast is echter ook yan
betekenis' dat het voordeel van de dieselmotor niet alleen ligt in de

LUCHT ERANDSTOF

2.

aanzuigea van
lucht

comprimeren
van lucht

inspuiten van .

brandstof,
verbranding ?n
dientengevolge
expansie

uitlaat

3.

1.

Werking van de dieselmolor



priis yan de gasolie in vergelijking met die van benzine, maar ook
in het verbruik. Aan brandstofgewicht gebruikt de dieselmotor on-
geveer 70 Yo van de benzinemolor.
Benzine en gasolie worden echler per liter verkochl. Bii een soorlelijk
gewichl van benzine yan 0,79 is 100 kg benzine

=t9l : LgT liter. De yoor hetzelfde vermogen benodigde hoeveelheid
0,73

.gasolie 
heefl een gewichl van 70 kg, dat is bij een soortelijk Eewicht

van gasolie van 0.86 slechts ^'!= : 81,5 liter.
0,86

Er zijn bovendien nog een lweetal andere factoren, waardoor het
verbruik van de dieselmotor gunstiger is, dan dat van de benzine-
motor.
In de eerste plaats verbruikt de benzinemolor door de noodzakelijke
luchl-brandstof verhouding gedurende het normale rijden ongeveer
L0 yo meer brandstof dan verbrand wordl. Men kan dit constateren
aan het abnormaal hoge koolmonoxyde-gehalte rran de uitlaatgassen.
Bii de dieselmotor daarenlegen is onder alle omstandigheden een
volledige verbranding van de brandstof mogelijk.
In de lweede plaafs kan de dieselmotor bii gemiddelde en geringe
belasting een groter koppel leveren dan de benzinemolor, waardoor
bii de wagen met dieselmolor minder snel behoefl te worden lerug-
geschakeld, helgeen eveneens 'het brandstofverbruik len goede komt.
Ter nadere toelichting hiervan diene het volgende. Bii de benzine-
motor geschiedt de regeling van het loerenlal door het smeÌen van
het mengsel van gas en lucht. Bii een lager toerenlal wordt dus
een kleinere hoeveelheid van hel mengsel aangezogen, hetgeen len-
gevolge heef t, dat de compressie- en de verbrandingsdruk dalen.
Hierdoor neeml ook de gemiddelde zuigerdruk af, zodat de motor
per omurenteling minder arbeid levert, dus een kleiner draaimoment
heeff.
De dieselmotor is in dit opzichl gunstiger. Hier wordl hel loerental
geregeld door wijziging van de hoeveelheid ingespolen brandstof. De
gemiddelde zuigerdruk en, dus ook de arbeid, die de molor per om-
wenteling levert, zijn hier practisch constant en de dieselmotor heeft
dus het voordeel van een constanter draaimomenl.
Het praclisch resultaal yan een en ander is, dat hel brandslofverbruik
in liters yan de dieselmolor ongeyeer de heUf bedraagt yan dat van
de overeenkomstige benzinemotor. Dit verschil in gebruik en het
aanzienlijke verschil in prijs lussen gasolie en benzine maken ondanks
de hogere aanschaffingspriis en de hogere wegenbelasting de bedrijfs-
koslen yan het chassis met dieselmotor reeds bii niet zeer hoge
iaarliiks af te leggen afstanden lager dan de kosten Yoor het overeen-
komende type met benzinemolor.

Verstuivers
Van grool belang is, dat de brandstof f ijn verdeeld in de cylinders
wordt gespoten, hetgeen geschiedt door de brandslof pomp door tus-
senkomst van de in de cylinders geschroef de verstuivers.
De verstuiver is uitgevoerd met een naald, die de versluiver afsluit.
Deze naald staat onder druk van een zware veer, waarvan de span-
ning afhanketijk is van de voor de betreffende motor vereiste in-
spuildruk. Door het persen van de brandstofpomp wordt de druk



op de olie zo hoog opgevoerd, dat deze de veerspanning kan over-
winnen.

Voor een goede werking van de dieselmotor is
het een absoluut vereiste, dat de versluivers op
de door de fabriek voor het betreffende type
voorgeschreven inspuitdruk zijn afgesteld.
Verstuiverhuis en verstuivernaald behoren bii
elkaar en moelen bii vernieuwing sleeds beide
worden verwisseld.
De spanning van de veer van de versluiver kan door middel van
een stelbout gewijzigd worden. Hiermede regell men dus de instelling
van de inspuitdruk, die door de fabriek voor ieder fabrikaal en type
motor wordt voorgesshreven.

Voor conlròle van de inspuildruk moel men gebruik maken van de
hiertoe bestemde speciale apparaluuu zonder deze is geen service
voor dieselmotoren mogelijk. De uitvoering van deze werkzaamheden
magl alleen worden opgedragen aan deskundigen, niet alleen uit tech-
nisch oogpunt, maar ook wegens het daarmede verbonden gevaar.
Wanneer een straal olie onder de hoge inspuitdruk iemand b.v. in
de hand lreff, kan dil levensgevaarlijke vergif tiging lengevolge
hebben. Daar in ieder geval de inspuildruk op geregelde tijden moet
worden geconlroleerd, lerwijl dif bovendien direct moet geschieden,
wanneer de motor rookt, verdient hel aanbeveling, dat de gebrui-
kers van auto's met dieselmotoren steeds enige tot de juiste druk
afgestelde reserve-inspuitstukken in voorraad hebben. In gevallen
van onzekerheid omtrent de juiste af stelling van de gemonteerde
verstuivers en ook voor confróIe kunnen de werkzaamheden van de
chauffeur dan beperkt blijven tot het verwisselen van de inspuit-
stukken. De contròle en afstelling zelf, kan aan een hiertoe ingerichte
werkplaats worden opgedragen. Voor een goede werking van de ver-
stuiver is reinheid een eerste vereisle.

De brcrndstofpomp
Wanneer zonder nadere aanduiding gesproken wordt van de brand-
stofpomp van een dieselmotor wordt hiermede steeds bedoeld de
brandstof-inspuitpomp. De werking van de brandstof to,evoerpomp
díe de brandstof van de tank via een filter naar de brandstof-inspuit-
pomp persl, komt overeen mef de werking van de brandslofpompen
van chassis met benzinemotoren.

De brandstof -inspuitpomp heef t ten doel, een nauwkeurige rnet de
belasting van de motor overeenkomende hoeveetheid brandstof op
een bepaald tijdstip onder hoge druk in de cylinder te spuiten. Voor
automobielmotoren worden voor dil doel vrijwel uitsluitend plunjer-
pompen met een constante slag, doch met variabele opbrengst toe-
gepast.

Voor meercylindermotoren is de pomp samengesteld uit een even
groot aanlal pompen als er motorcylinders zijn. Ieder,e pomp bestaat
uit een cylinder met een daarin pasgeslepen plunjer. De pompcylin-
der heef t aan de bovenzijde een persklep met persleiding naar één
van de motorcylinders.
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In het bovengedeelte yan het pomphuis bevindl zich de brandslof-
toevoerruimte, die door een leiding mel hel hoger gelegen brandstof
reservoir of met de brandstoftoevoerpomp verbonden is. De brand-
stof toevoerruimte staat in verbinding mel elke pompcylinder door
twee gaatjes.

Zoals reeds opgemerkt, hebben deze pompen een constante slag; zii
worden vervaardigd voor verschillend vermogen door vergroten van
de doorsnee van de plunjer.

De pompen zijn zodanig uitgevoerd, dat zij onafhanketijk van de be-
lasting van de molor sleeds bii dezelf de stand van de krukas de
persende slag beginnen. De pompen b,ezitten geen zuigkleppen: de
persende slag begint, zodra de plunier de twee geat jes die met de
brandstof toevoerruimte corresponderen, gepasseerd is en deze dus
afsluit.

Door de plunjers te verdraaien kan men dit afsluiten vroeger of later
doen plaats hebben, dus rr.î.\rr. de hoeveelheid op te voeren brand-
stof regelen. Hiertoe zijn de plunjers niet geheel cylindrisch' doch
ziin deze aan één zijde schroefvormig dunner uitgevoerd. Dil schroef-
vormige dunnere gedeelte van de plunjer sluil dus niet nauwkeurig
in de cylinder. Hef loopt uit in een gleuf, die op de wijze van een
spiebaan in de plunier is gefraisd en die een verbinding vormt tussen
de perszijde van de pomp en de ruimte lussen hel schroefvormig
verdunde deel van de plunjer en de cylinderwand. De schroefvormige
verdunning van de plunjer bevindt zich alleen in het middenr Yan
onderen past de plunier dus weder nauwkeurig in de cylinder.
Zolang de ruimte tussen plunjer en cylinderwand niel in verbinding
slaat mel de gaaties van de brandstof toevoerruimte, zal alle in de
pompcylinder aanwezige brandstof door de persklep kunnen worden
geperst. lfet is echter mogelijk, de plunjer zodanig le draaien, dal de
persruimle via de ruimle lussen plunier en cylinderwand met boven-
bedoelde gaalies in verbinding wordl gebrachl. Het gevolg hiervan
is, dat de brandslof weder teruggeperst wordt naar de brandstoftoe-
voerruimle.
In het eerste geval, dat geen brandstof naar de brandstoftoevoerruimte
teruggeperst kan worden, zal de pomp de maximum hoeveelheid
brandstof naar de motor persen. In het tweede geval, dat alle brand-
stof naar de brandstof toevoerruimte teruggepersl wordl, is de op-
brengst van de pomp gelijk nul.
Tussen deze beide uitersle slanden kan de pompplunier zodanig
worden gedraaid, dal de pomp gedurende een kleiner of groler ge-
deelte yan de slag de brandstof naar de molorcylinder persl en ge-
durende het andere deel van de slag de brandstof lerugpersl naat
de brandsloftoevoerruimte. Op deze wijze kan de opbrengst Yan de
pomp worden geregeld.

De af stelling geschiedt door de f abriek zodanig, dat de toegevoerde
brandstof in verband met de door de molor aangezogen hoeveelheid
lucht volledig kan verbranden. Hel is dan ook niet gewensl, hierin
achteraf een wijziging le brengen, aangezien vergrolen van de brand-
stoftoevoer onvolledige verbranding mel zich zou brengen.
In het algemeen moet trouwens worden opgemerkt, dal het nazien
en herstellen van de brandstofpomp uitsluítend mag geschieden door
eenspecialist. Voor de gebruiker is hel daarom ge-
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wensl, wanneer de pomp moet worden nagezien,
een ,,rllilpomp" te monteren.
Ten einde de plunjers te kunnen verstellen zijn deze verbonden mel
een regelstansl, die door het acceleratorpedaal of door de regulator kan
worden bewogen. Om de motor te stoppen moet de regelstang in
uilerste stand worden gebrachf , waarin de opbrengst van de pomp
geliik nul is. Dit kan geschieden door een afzonderlijke knop of hef-
boom. In de tegengeslelde sland - acceleralorpedaal geheel ingedrukt

geeft de pomp de maximum opbrengst.

De persklep van de brandsfofpomp heeft nog fot taak na de persende
slag de druk in de persleiding te laten wegvallen. Dil is nodig, len
einde, een vlug sluilen van de, verstuivernaald mogelijk te maken en
daardoor nadruppelen van de brandstof in de verbrandingsruimte van
de motor te voorkomen. Tot dit doel is de persktep voorzien van een
kruisvormig geleidstuk, dat naar boven uitloopt in een kort cylin-
drisch gedeelte. Dit laatste past ,,zuigend" in hef ventielhuis.
Bii de persende slag is de klep gelicht en stroomt de brandstof naar
de persleiding. Bij het sluiten van de ktep duikt nu eerst hel cylin-
drisch gedeelte in het kanaal van de zitting en eerst daarna komt
de klep op de zitting. Dit duiken veroorzaakt een vergroten van de
ruimte boven de klep voordal deze zich sluit en wel met een inhoud,
gelijk aan het cylindrisch gedeelte. Het cylindrisch gedeelte werkt
dus als 'eètt zuigerl je, dal een vacuum veroorzaakl en hierdoor de
olie uit de leiding terugzuigt. Het gevolg hiervan is, dat de olie in
de persleiding zich snel kan ontspannen, waardoor de verstuivernaald
zeer snel sluif.
De verslelling van het inspuittijdslip, hetgeen dus overeenkomt met
het verstellen van het ontstekingsfijdstip van de benzinemolor, g€-
schiedt aulomatisch.
A,an de brandstofpomp worden, vooral ook door de daarin optredende
hoge .drukken, zware eisen gesteld en het is daarom van belang, dal
voor een goede smering van dil kostbare onderdeel wordt gezorgd.
Wanneer een brandstof pomp een olie-peilstok of een stop heef t, die
het vereiste olieniveau aangeeft, is het gewenst het oliepeil steeds ie
conf roleren, wanneer het oliepeil van de motor wordt nagezien, dus
bii normaal gebruik iedere dag. De nieuwere brandstofpompen, waar-
mede de Perkinsmoloren zijn uitgerust, bezitlen geen inrichling voor
contróle van het oliepeil, daar de noodzakelijkheid van deze contròle
is vervallen. De pompen worden vóór het in bedrijf stellen door het
afgenomen inspectiedeksel lot aan de overloopopening gevuld met
smeerolie en behoeven gedurende het bedrijf wat de smering betrefl
geen enkele zorg. Na demonlage denken aan opnieuw vullen!

De regulator
Iedere dieselmolor wordl geleverd mel een regulator, die gewoonliik
wordt aangebouwd aan de brandstofpomp.
Bij de PERKINS is dit een vacuumregulator, die door een leiding ver-
bonden is met een luchlkamer, die d,e verbinding vormt lussen het
luchff ilter en de inlaalleiding van de motor, waardoor zoals reeds
besproken, alleen lucht wordt aangezogen. In deze luchtkamer bevindt
zich een vlindervormige smoorklep, waarmede de luchttoevoer kan
worden geregeld. Deze smoorklep kan worden versteld door middel
van het acceleratorpedaal en het toerental van de motor wordl uit-
sluitend door deze verstelling geregeld.
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Het hoofdonderdeel van de regulator zelve is een lederen membraan,
dat de binnenzijde yan het aan de brandstofpomp aangebouwde regu-
lalorhuis in lwee gedeelten verdeelt. Hiervan is het linker deel luchl-
dicht; dit Eedeelle is verbonden mel de luchtkamer of venturi.
Het is bekend, dal de door een leiding stromende lucht de neiging
heef t een vacuum le doen onlstaan in iedere daarmede onder een
hoek verbonden nauwere leiding. Dit vacuum zal toenemen, naarmate
de luchtsnelheid in de hoofdleiding ioeneemt en d'eze laatste neeml
loe, naarmale de loevoer meer gesmoord wordt. Men kan dit waar-
nemen aan de werking v3n de vacuumruitenwisser, die sneller gaat
draaien, naarmate de gastoevoer van de motor meer gesmoord wordl.

Regulator

A.
AJ

Hefboom va-n acceleratorpedaal,
en AI( stops voor minimum en
maximum aantal toeren.
Luchtkamer.
Smoorklep.
Wartelmoer van vacuumleiding.
Vacuumleiding.
Wartelmoer van vacuumleiding.
Regulatorhuis.
Aehtergedeelte regulatorhuis
(afzonderlijk gietstuk).

Membraan (tussen G en H).
Veer.
Hefboom.
Acceleratorpedaal.
Pedaalstop.
fnlaatbuis van de motor.
Luchtfilter.
Organen luchtregeling.
Naar de stop-knop op het dash-
bord.

B.
C.
D.
E.
F.
\-f .

H.

Op dit principe berust de werking van de vacuumregulator. Hel mem-
braan, dal verbonden is mel de regelstang van de brandstofpomp,
wordt bii stilstaande motor door een veer naar rechts gedrukt, in
welke sland de brandstofpomp de maximum hoeveelheid brandstof
levert. Rechls van de membraan heerst steeds de druk van één
atmosf eer. Naarmate nu, bii lopende motor door het afsluiîen van
de smoorklep hel vacuum ler linker zijde van het membraan foe-
neemt, zal hei membraan meer naar links bewegen, dus zal de brand-
sloftoevoer verminderen.

trtn
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Minimum en maximum loevoer, dus Ìn.d.\[/. de toevoer voor stalion-
nair lope4 en yoor het maximúm toerenlal, worden aan de fabriek
afgesteld. Hierin mag geen verandering worden gebrachl.

De brqndstoffilters
Voor een goede werking van de dieselmotor is reinheid van de ge-
bruikt'e brandstof een absoluut vereisle. De gasolie moel daarom niet
alleen gefillerd worden bij hel vullen van de tank, maar ook op weg
van de lank naar de brandstofpomp verschillende fillers passeren.

Hel is absolurrt noodzakeliik, dat de gebruiker
zic}a nauwkeurig op de hoogte stelt van de voor-
schriften van de fabriek betreffende het onder-
houd van de filters en deze stipt opvolgt.

Wanneer een dieselmotor in het bedrijf aanleiding geefl toi moeilijk-
heden, is dif in de meeste gevallen te wijten aan het niet voldoende
schoonhouden van de filters. Hier heef t niel, zoals bii de benzine-
motor, alleen de motor zelve te lijden van het gebruik van onvol-
doende gereinigde brandstof, maar ook de brandstofpomp en de ver-
stuivers, die, zoals wii uit de beschrijving hebben gezien, fijne kost-
bare instrumenlen zijn, ondervinden daarvan de nadelige invloed.
Men lette er ook op, dat nooit g,edurende het vullen de zeef, uil de
vulopening voor de brandstof genomen mag worden; deze is er juist,
om op dat ogenblik dienst te doen.

Verdere filters
Ook het opvolgen van de instructies betreffende smeerolie- en lucht-
filter is voor hef behoud van de dieselmolor zeer belangrijk.
Men lelte er op, slechts de door de f abriek opgegeven smeerolie te
gebruiken en de aangegeven verversingsperioden nauwkeurig aan te
houden. De voorschrif ten betreffende het onderhoud van de diesel-
molor zijn niet buitengewoon moeilijk, maar het niel opvolgen daar-
van kan eerder zeer ernslige gevolgen met zich brengen, dan bij de
benzinemolor. Kostbare reparaties en bedrijfsslagnalies zijn te ver-
mijden, door hel stipt opvolgen van de onderhoudsvoorschriften.

Een door slof verstopt luchtf ilter verhindert het gemakkelijk door-
stromen van de luchl, waardoor de motor vervuilt en het vermogen
daall. Het f ilter kan niet meer aan zijn doel beanlwoorden.
Er komen stof- en vuildeeltjes in de molor, die zich met de motor-
olie vermengen tot een sliipmiddel, dal de levensduur van de motor
verkort.

Oliedruk en bedriifstemperatuur
Met een enkel woord zij er even op gtewezen, dat bij de dieselmotor
de meters voor oliedruk en temperaluur goed in het oog gehouden
moelen worden. De motor mag niel le warm worden, maar het is
van minstens even groot belang, dat deze niet te koel bliift (zie pag. 24),

De brandstof en de verbranding
Ook de brandslof moel aan de door de constructie van de betreffende
motor gestelde eisen voldoen. Vooral daar dieselolie voor verschil-
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lende doeleinden wordt gebruikt, moet men zorgen slechts de juiste
kwaliteit te gebruiken en in gevallen van twijfel advies yragen aan
de fabriek.

Gasolie voor aulomobielen moet een hoog celaangetal hebben en de
juiste vluchligheid voor snellopende moloren. Van belang zijn verder
een laag zwavelgehalfe en de af wezigheid van extra zware f racties,
die roken van de molor kunnen veroorzaken.

Het cetaangetal maakt een vergelijking lussen verschillende soorten
gasolie mogelijk. Hoe hoger het cetaangetal van een gasolie is, des te
minder zal deze detonneren. Gasolie moet, om sterk detonneren te
voorkomen, een korte ontstekingsperiode geven.

Ter nadere verklaring hiervan diene het volgende. De verbranding
in een molor moet zodanig zijn, dat plolselinge zeet sterke drukver-
hogingen niel voorkomen. Om dit le bereiken is het noodzakelijk,
dat de verbranding bij een gedeelt'e van de brandstof begint en zich
regelmalig over hel verdere gedeelte uilbreidt. Wanneer de druk in
de verbrandingsruimte niet regelmalig, maar op een bepaald ogenblik
plotseling heel sterk oploopf, dan freedt een z.g. detonnati,e op. Deze
is hoorbaar als een melaalachlige klop en kan optreden door lwee
oorzaken, l.'w. omdaf de verbrandingsruimte op dat ogenblik nog te
klein is en de druk dus al te steil oploopl, of omdat de verbranding op
zichzelf, onregelmatig geschiedl, d.'ttrr.z. dat een te groot kwantum
brandstof ineens verbrandl.

Het eerste geval is een kwestie van instelling van het inspuittijdslip.
Staat dit te vroest, dan verbrandt een te groot gedeelte in een
le kleine verbrandingsruimte en is het drukverloop te steil. Omtrent
het tweede geval kan bii dieselmotoren het volgende worden
opftemerkt. Zoals bekend is, is de brandstof hier niel van te voren
reeds mel lucht vermengd. Op het ogenblik, dat de inspuiting aan-
vangl, moelen de eerste brandstofdeeltjes direct met zuurstof in aan-
raking worden gebrachl en verbranden. Dit moet gedurende de ge-
hele inspuitperiode zo doorgaan.

Wanneer ieder deeltje direct mef voldoende zuurstof in aanraking
zorr komen en direct verbrandde, zou de drukstijging regelmatig
plaats hebben. Deze zou in hoof dzaak afhangen van de lengte yan
de inspuitperiode, dus van de vorm van de nok van de brandstofpomp.
Het werkelijke verloop is echter anders. De eersle hoeveelheid brand-
stof gaal niet direct branden, zodat dus m.a.\n. reeds een bepaald
kwantum ingespoten is, alvorens de verbranding aanvangt. De tiid,
gedurende welke brandsfof ingespoten wordl, maar nog geen ver-
branding plaats heefl, noemt men de onlstekingsperiode. flet gedeelte
brandstof, dat daarna wordt ingespoten en dus direct in de vlam
terecht komt, onlsteekl wel onmiddellijk.

Hoe langer de onlslekingsperiode is, des le groler is de hoeveelheid
brandstof, die plotseling getijktijdig ontbrandt en des te steiler zal
dus het drukverloop zijn. Dil steile drukverloop veroorzaakt de de-
lonnatie bii de diesel. Daar de ontstekingsperiode bii lage en hoge
toerenlallen gelijk is, doch de zuigersnelheid bii een laag toerental
kleiner is, is de dieselklop bii een gerinE aantal f oeren sterker dan
bii een hoog.
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De verbrqndingsruimte
Hoewel de moderne construclies talrijke afwijkingen verlonen yan
de grondvormen, kan men loch de aulomobiel-dieselmoloren indelen
in lwee hoofdgroepen, l.'w'.3
l. Dieselmotoren met directe inspuiling.
2. Dieselmoloren met voorkamer.
Bii de motoren met directe inspuiting wordt, zoals de naam reeds
aangeef t, de brandstof direct in de verbrandingsruimte gespolen.

Bii de moloren met voorkamer wordt de brandstof niel direct in de
verbrandingsruimte van de cylinder ingespoten, doch in een kleine
afzonderlijke ruimte, die op verschillende manieren mel de verbran-
dingsruimte in verbinding kan staan.
De verbranding wordt dus in de voorkamer ingeleid.

Door de beperkte hoeveelheid lucht kan slechls een gedeelfe van de
ingespoten brandsfof in de voorkamer verbranden, Hierdoor ontstaat
een drukverhoging, waardoor de overige brandslof naar de verbran-
dingsruimte boven de zuiger gedreven wordl.

Door de geleidelijke verbranding is de dieselklop bij de voorkamer-
motor minder sterk dan bii de dieselmotor met directe inspuiling.
Verder kan bii hef voorkamersysteem de inspuitdruk lager zijn.

Tegenover deze voordelen moet in de eersfe plaals worden opge-
merkl, dal de voorkamermotoren een hoger verbruik hebben dan de
motoren mel directe inspuiting. Verder slaan de voorkamermoloren
zonder speciale voorzieningen, niet ook koud direct aan, hetgeen bii
motoren met direcle inspuiting wel het geval is. Wanneer de motor
koud is komt bij de eerste omwentelingen de lucht in de voorkamer
niet voldoende op temperaluur. De lucht in de voorkamer moet daar-
om eerst kunstmatig op temperatuur gebracht worden, helgeen bii
automobieldieselmotoren geschiedt met behulp van gloeispiralen.

De gloeispiralen lijhen enigszins op de bij benzinemoloren gebruikte
bougies, doch hebben in de plaafs van de twee punten of polen yan
deze een spiraaldraad, die zich in de voorkamer van de cylinder
bevindt.
De spiralen zijn aangeslolen op de accu en door een knop in te
drukken sluil men de stroom, waardoor de spiralen gaan gloeien,
evenals de draden van een eleclrisch kachell je. Is de lucht in de
voorkamer voldoende voorverwarmd, dan slaal de motor aan en als
deze eenmaal loopt, kan en moel het conlact worden verbroken.

Zoals uit het bovenstaande volgt, hebben de direcle inspuiling en
het voorkamersysteem beide hunne voor- en nadelen.
Bij verschillende moderne constructies wordt gef rachl een tussen-
vorm le bereiken, waardoor de voordelen van beide syslemen worden
gecombineerd. Met name wordt hiertoe getracht bii motoren met
directe inspuiting de verbranding in te leiden mel slechts een klein
deel van de in te spuiten brandstof, waardoor de dieselklop wordf
verminderd.
PERKINS heef t dif bereikt met het gepalenteerde A.eroflow ver-
brandingssysleem, dal een combinatie is van directe en indirecte in-
spuiting.
Hierbij spuit de verstuiver lwee stralen, één direct in de verbrandings-
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ruimte en één naar het midden van de wervelkamer. \ltlerveling wordt
hierdoor zeer bevorderd.
Hiermede heeft Perkins de voordelen van beide systemen behouden
zonder de nad'elen te hebben. Bij zeer koud weer moet de Perkins
gestart worden met behulp van een luchtvoorverwarmingsspiraal in het
inlaatspruitstuk, die dus niel in contact is mel de brandende gassen in
de cylinders, en met door een handpompie op deze spiraal gesloven
dieselolie. Bii normaal weer kan msn echler zonder deze hutpmiddelen
starten.
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de Perkinsmotor

G. Droge cylindervoering.
H. Cylinderkop (chroomhoudend

gietij zer).
L Hooggeplaatst nokkenas. (Cy-

linderkop kan gedemonteerd
worden, zonder de afstelling te
beinvloeden. Gepatenteerd).

m
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Verbrandingsruimte van

A. Aluminium klepdeksel.
B. Uitlaatleiding.
C. Verstuiver.
D. fnspuiting met twee stralen.
E. Gepatenteerde,,Aeroflow', ver-

brandingsruimte.
F. Directe inspuiting (vergemak-

kelijkt het starten).

De stcrrter
De hoog gecomprimeerde dieselmotoren vereisen krachtige startmo-
toren, waarvoor lZ-volts balterijen worden toegepasl.

Roken vcln dieselmotoren
Uil de uiteenzettingen betreffende de werking van en de verbranding
in de dieselmotor volgt, dat deze bij goede afslelling, indien de onder-
delen in goede conditi,e verkeren, niet behoef I te roken. Ter nadere
toelichting hiervan diene hel volgende.

De dieselmotor zuigl per inlaatslag altijd een zodanige hoeveelheid
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luchi aan, dat de volumelrische werkingsgraad, dus m.a.Tu. de cylin-
dervulling, zo gunstig mogelijk is. Het gewicht van de aangezogen
luchl, dus ook de hoeveetheid zuurstof, die beschikbaar is yoor de
verbranding, is alleen afhankelijk van de volgende twee factoren:
1. De temperatuur van de luchl. Bij warm weder wordl dus iets min-

der lucht aangezogen.
2. Het toerenlal van de molor. Bij hogere loerenlallen gaan de klep-

pen een smorende invloed uitoefenen, waardoor minder lucht (dus
minder zuurstof) in de verbrandingsruimie komt.

De belasting van de motor oefenl Eeen invloed uit op de aangezogen
lucht. De belasting wordt uitsluitend geregeld door in de aangezoften
hoeveelheid lucht een variabele hoeveelheid brandstof le spuilen.
Voor dil doel is iedere cylinder voorzien yan een inspuilsluh met
versluiyer, zodal het mogelijk is, in iedere cylinder nrecies evenveel
brandstof te spuiten.

Om dezq brandstof tot volledige verbranding te brengen moet in de
eerste plaats een voldoende hoeveelheid zuurstof (dus lucht) aanwezig
ziin, terwijl verder een voldoende menging van de brandslof met de
lucht moel plaats hebben.
Het is duideliik, dat deze menging in de eersle plaats wordl beinvloed
door de verstuiving van de brandstof. Door de werking van de ver-
sluivert moel de brandstof in zo klein mogetijke deeltjes oyer de ge-
hele verbrandingsruimte of in de voorkamer worden verdeeld. Daaren-
boven wordl door een juisle werveling van de lucht bevorderd, dat
ieder brandstofdeellie met de voor de verbranding benodigde zuur-
stof in aanraking komt.

Bii de moderne aulomobiel-dieselmotoren is in hel algemeen een
volledige, dus rookloze, verbranding alrijd mogelijk, wanneer de ver-
stuiving in orde is en in geen enkele cylinder meer brandslof wordl
ingespoten, dan de aangezogen hoeveelheid zuurstof kan verbranden.

Indien de molor in goede condilie verkeert, Ican alleen onvolledige
verbranding met rookvorming oplreden, wanneer de lemperatuur van
de gecomprimeerde lucht le laag is en de cylinderwand en zuigerbodem
nog koud zijn. Beide gevallen doen zich voor, wanneer de motor koud
gestarl wordt. Een te lage compressietemperatuur kan ook nog op-
treden bij lekkage langs kleppen of zuigers, waardoor de compressie-
druk, dus ook de compressietemperaruur vermÍnderl.

Ten einde roken van de dieselmotor te voorkomen is dus voor alles
noodzakelijk, dat bii de verschillende belastingen in iedere cylinder
de iuisle hoeveelheid brandstof wordt ingespolen. Deze hoeveelheid
moet Yoor alle cylinders absoluut gelijk zijn en mag nooit meer be-
dragen, dan in de hoeveelheid Eatlg,àzogen luchl volledig verbrand
kan worden, daar anders rookvorming en vervuiling optreedt.
Verder moelen de verstuivers goed werken en mag er geen abnormaal
compressieverlies zijn.

Opmerking verdient nog, dal de motor door vervuiling van inlaal-
kleppen en kanalen en niet te vergeten hel lucht-f ilter bii hogere
toerenlallen te weinig lucht kan aanzuigen, waardoor de maximale
hoeveelheid brandstof ook niet meer volledig verbrand kan worden.

Onvoldoende verstuiving kan oplreden door een te lage inspuitdruk.
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De veerspanning van de naald moet zodanig ingesteld zijn, dat de
naald pas opent bii hel door de f abriek voorgeschreven aanfal af-
mosferen druk.

Het onderhoud vcrn de dieselmotor
De behandeling van de speciale onderdelen als versluivers en brand-
stofpomp mag alleen geschieden in werkplaafsen, die hiertoe de ge-
schikle apparatuur bezitlen en door personeel, dat de voor de uit-
voering hiervan noodzakelijke practische opleiding heef t genolen.
Verder dient bij de verzorging van dieselmoloren speciaal le worden
gelel op het volgende.

In de eersle plaats is reinheid van de gebruikte brandstof van het
groolste belang. De in verband hiermede aanwezige f illers moeten
daarom geregeld op de in dil instructieboekj'e aangegeven tijden en
wijzen worden schoongemaakt of verwisseld. Helzelfde geldt voor het
luchtfilter, dat bii verstopping oorzaak kan zijn ven een onvolledige
verbranding. Ook het onderhoud van hei olief itter en hel op tijd
aftappen en verversen van de moforolie moet nauwkeurig 
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de aanwijzingen geschieden. Weliswaar bliift de smeerolie bii de
dieselmotor gewoonliik in goede conditie, zolang brandstoftoevoer en
inspuitslukken in orde zijn en de zuigers niel overmatig lekken, maar
het koud slarten en andere afwijkingen doen ook hier hun invloed
gelden.

Van de door de fabriek aangegeven perioden voor het controleren en
schoonmaken van de verstuivers mag onder geen enkele. voorwaarde
worden afgeweken.

Ten' einde bedrijfsslagnali'e le voorkomen, verdient het voor de ge-
bruikers aanbeveling steeds een compleet slel op de voorgeschreven
inspuildruk afgestelde inspuilstukken in voorraad te hebben. Deze
kunnen dan worden gtemonteerd, terwijl de andere in de daartoe
ingerichle werkplaals worden gecontroleerd en af gesteld.

De brandstofpompen behoeven eersl na een veel langere periode ge-
controleerd te worden. Ten einde bedrijfsstagnatie te voorkomen, be-
schikken de DAF-agenlen over ruil-brandslofpompen, die tegen be-
paalde voorwaarden ter beschikking kunnen worden gesteld.
Na langere liid gebruik is het mogelijk, dal onregelmatige werking
van een brandslofpomp oplreedl lengevolge van slijlage van een
plunjer. Een plunjer mag uitsluilend compleet met het bijbehorende
pompcylindertje verwisseld worden.

Alle díeselmotoren zijn voorzien van ,e€rl regulator, die zorgt, dat de
motor niet onder een bepaald Iaag en niet boven een bepaald hoog
aanlal loeren kan homen. ffel is noodzakelijk, dat de goede werking
van deze regulalor en van de hiermede verbonden organen periodiek
gecontroleerd wordt.
In aanmerking nemende, dat hel onderhoud van de speciale onder-
de1en, als verstuiveÌs en brandslofpomp, behoort fe geschieden door
deskundig personeel in een werkplaats, die over de voor dit doel
noodzakelijke apparatuur beschikt, is het onderhoud voor de ge-
bruiker niet moeilijker dan dal van de benzinemolor. Zoals reeds
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eerder opgemerkt, moel aan de onderhoudsvoorschriften echter slipl
de hand worden gehouden, daar de Eevolgen van verwaarlozing bii
de dieselmolor van ernstiger aard zijn.

DE PERKINS DIESELMOTOR
Algemene gegevens.

Type molor.
De DAF-chassis serie 40 worden geleverd mel Perkins viertact die-
selmoloren fype P 6, de DAF-chassis serie 50 met Perkins viertacl
dieselmoloren fype P 6-80. Deze beide typen motoren komen in
hoofdafmetingen overeen. Bij de P 6-80 kan het aantal omwentelingen
per minuut hoger worden opgevoerd. Dit type ontwikkelt een hoger
maximum vermogen en maximum koppel dan de P 6-80.

T e c h ni s c h e sp e c if ic a I i e.

::*&:
S.r

MOTOR Perkins P 6 en P 6-80.

Brandslof
Aanlal cylinders
Bouwwijze
Cylinderboring
Slag
Cylinderinhoud
Compressieverhouding
Maximum vermogen

Maximum koppel

Ontstekingsvolgorde
Brandstofverbruik
Cylinderblok
Krukas
Brandslofpomp
Inspuilstukken
Vacuumregulator
Oliebad luchtf iller
Smeerolief ilter
Twee dieselolief ilters
Gecombineerde druk- en spat-

smering
Smeeroliedruk
Waterpomp-lype
Inhoud koelsysteem
Temperaluurregeling

A.fstelgegevens
Klepspeling (warm)
Inspuitdruk

Dieselolie
6
met kopkleppen
88.9 mm
127 mm
4.73 l.
15.5 : I
74 PK bij 2200 omw./min bii de

P 6 en 83 PK bij 2400 omw,/min
bii de P 6-80

25.8 kgm bij 1400 omw/min bij de
P 6 en 28.5 kgm bij f600 omw/
min bii de P 6-80

I -5-3-6-2-4
180 g/PK/u
met droge voeringen
7 X gelagerd
c.A.v.
c.A.v.

2,H,2 alm.
centrif ugaal
2l l.
thermostalisch (Thermostaal

opent op 65" C)

0,10" of 0,254 mm
120 atm.
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Draai de moeren van de tapeinden yan de cylinderkop gelijkmatig
yasl. Begin hiermede in het midden van de kop en werk vervolgens
naar de uiteinden' van de kop toe, hierbii de' iuiste volgorde in acht
nemend (zie af b.). Dif aandraaien herhaalt men, loldat alle moeren
goed vastzilten.

Volgorde van het aandraaien van de cylinderkopmoeten

IN BEDRIJF STELLEN VAN DE MOTOR
Het inrijden.
Een wagen met een nieuwe molor mag niet direct met een hoge
snelheid worden gereden; de onderdelen moelen eerst de tiid hebben,
goed in te lopen. Men neme daarom gedurende de inrij-periode strikt
de volgende voorschriffen in achi, waaruit blijkt, dal de maximum-
snelheid slechts geleidelijk mag worden opgevoerd:

vrachtauto's trekkers
snerheid van 

rrtst88o :: .: . Í3; fi nT' n:' ":'
,, 1000-1500 ,, 55; 45 ,, ,, ..
,, 1500-2000 ,u 45 ,, ,, .,

Daarna kan de snelheid geleideliik lot hel maximum worden opge-
voerd. Vrachtauto's mel aanhangwagens moeten in deze gelijk gesleld
worden aan lrekkers met opleggers.
Gedurende het inrijden moet betreffende de smering yan de
molor het speciale voorschrift in acht worden genomen, dal de olie
moel worden verversl, nadat de wagen in totaal heeft afgelegd 600 km

f400 km 2500 km 4000 km. Daarna moet het verversen na
iedere 3000 km plaats hebben.

ALGEMENE RAADGEVINGEN
Door onderstaande voorzorgsmaatregelen zo veel mogelijk op ie vol-
gen, zal men bii het gebruik van de motor veel moeilijkheden en
abnormale slijfage voorkomen.

l. F i t t e r s. Floud deze vooral goed schoon; het zijn de bescher-
mers van Uw motor. Vervuilde filters yeroorzaken snelle slijlage
en een laag motorvermogen. Lees hierover het gedeelte over het
oliefilter in het gedeelle onder ,,Smeri îg" .
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3,

Brandstof. Gebruik geen vuile bussen voor het vervoer.
Betrek alleen brandstof van bekende maatschappijen.
Houd alle brandsloffilters schoon en kiik hen regelmatig na.
Smeerolie. Tap het carter fijdig af. Gebruik de besle merken
olie. Vervang het smeeroliefilterelement op de vastgeslelde liid.
lZie ,,Het oliefilter" in het gedeelle onder ,,Smering").
taat het oliepeil niel te ver beneden het merhteken ,,Danger" op
de oliepeilstok zakken. fmmers, hoe groler de olievoorraad is, des
te beter zal de olie in staat zijn de wrijvingswarmte op le nemen
en te verspreiden. Vul echler geen olie bii tot boven het
,,FuIl" merkleken.
Laat de motor in geen geval lopen zonder smeerolie of zonder
koelwater.
Gebruik geen olie, dieselolie of pelroleum in het koetmiddel, aan-
gezien deze stoffen een schadelijke invloed hebben op de rubber-
delen van de waterkoeling.
Laat de molor nooit draaien, wanneer het koelwaler of het anti-
vriesmiddel kookt. Hierdoor gaat de smering falen en de motor
kan ernslig vervuilen.
Giet geen koud water in een overhitte molor. Dit kan de cylin-
derkop, het blok e.d. doen scheuren.
Laat hel luchtf ilter niet verslopt raken en let er op, dat alle
'verbindingen goed aangehaald zijn. Door het filter goed te on-
d.erhouden' behoedt men de motor reeds voor onnodige slijtage.
Slarl de motor nooit, voordal men de olie, hel water en de brand-
slof heef t geconlroleerd en voordal de motor in gereedheid ge-
bracht is.
Laat de motor niet onbelast op hoge snelheid draaien. Dil ver-
oorzaakt onnodige slijtage en verkort de levensduur.
Laat de motor niet onnodig stationnair drcclen.
Het heeft niet alleen een nadelige invloed op de molor, het ver-
hoogt bovendien de bedrijfskoslen.
Maak in de lagere versnellingen een verstandig gebruik van de
motor als rem. De motorsnelheden, welke mogetijk zijn, wanneer
men in één van de lagere versnellingen een steile helling afdaall,
kunnen hoger zijn dan die, waarvoor de molor berekend is. Het
zal schade veroorzaken, tenzij de wagensnelheid in een bepaalde
versnelling niet groter wordl dan de snelheid in diezelfde ver-
snelling op de vlakke weg.
Laat de motor nooit draaien zonder oliedrukaanwijzing op de
meter, anders zal beschadiging van de molor het gevolg zijn.
Laat de brandstoftank niet geheel leeg raken, daar er dan lucht
in de brandstofleiding stroomt, waardoor de motor afslaat en veel
tiid verloren gaat mel het weer op gang brengen van de motor.
Zotgl' dat alle verbindingen van de brandstofleidingen luchtdicht
zijn en dat nergens lucht in het brandstofsysteem kan komen.
Vuil, gruis, vezels of andere ongerechligheden in de brandslof
of in de smeerolie zijn nadelig voor . de motou als gebruiker is
het Uw plicht er op te letten, dat geen ongerechligheden in de
motor geraken.
Start de motor niet bii koud weer, zonder dat men op de hoogte
is met het gedeelte: ,,I{et slarlen bii koud weer".
Enige uilwendige verwarming van de motor zal hel stdrten bij
koud weer vergemakkelijken en de batterij sparen.
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21.

20. Gebruik de slartmotor niel langer dan f 0 sec. achler elkaar.
Wacht daarna minstens 20 seconden, voordal men weer tracht
te starten. Vf anneer men zich hieraan niet houdt, kan een ver-
brande slartmotor hel gevolg zijn.
Slart of gebruik de mofor nief, voordat men de instructies zorg'
vuldig doorgelezen of bestudeerd heef l; als gebruiker bent U
dit aan Uzelf verplichl.
Let er op, dat de radiaf or níet verstopt is tussen de ribben of
buizen, daar anders de luchtstroom belemmerd wordt en het
koelvermogen vermindert.

22.

BEDRIJFSTEMPERA,TUUR
Het is voor iedere motor van groot belang, dal de normale bedriifs-
lemperaluur goed in het oog wordt gehouden. De motor mag niet le
warm worden, maar evenmin te koud blijven.
De normale bedrijf stemperatuur van de Perkins-
dieselmotor van Uw ,DAF A, 40 is 80" C.
Ge hebt een koelwatertemperaluurmeler op Uw instrumentenbord;
het is van belang, deze geregeld in het oog te houden'
Bii een le lage temperatuur is niel alleen de smering onvoldoende,
maar is ook de verbranding onvolledig. Het gevolg hiervan is ver-
hoogde cylinderslijtage.
Wanneer een motor koud gestarl is, moel men dus trachten de
koelwalertemperatuur en dientengevolge ook de smering zo snel
mogelijk op een normaal peil le brengen. Hel is hiertoe het besle,
de motor, zodra deze behoorlijk door bliift lopen, op een gemiddeld
loerental onder enige belasting te laten lopen. Men kan dil bereiken,
door op een lage versnelling voorzichtig weg te riiden, totdat een
femperatuur van ongeveer 50oC. bereikt is; daarna kan men tot de
normale belasting overgaan.
Voor een snel bereiken van de vereiste bedrijf stemperatuur is een
goede werking van de hieronder nog nader te bespreken thermostaal
in het koelsysleem van groot belang.
Bii koel weer en zelfs bij matig warm zomerweer is het noodzakeliik
de radiatorhoes le gebruiken.

STARTEN EN STOPPEN VAN DE MOTOR
Alvorens de molor te slarten, moet men zich overtuigen, dat vol'
doende brandstof, smeerolie en water aanwezig zijn, reslr. in brand-
sloftank, in motorcarter en brandstofpomp en in de radiator. Verder
is het noodzakelijk, dat de ballerij voldoende op spanning is.

Starten
Op het dashbord bevindt zich een schakelaar met drie standen en
een Ki-gas handpompie. Bii normaal of warm weer of als de molor
slechts korte lijd heeft stilgeslaan, behoeft men slechts de schakelaar
in de ,,slarter" sland le plaalsen en de mofor zal direcf slarten'
wanneer de batterii in goede condilie verkeerl.

Bii koud weer, d.'w.z. bij temperaturen om het vriespunl of lager,
behoren de gloeispiraal en het Ki-gas pomp je tezamen gebruikt te
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worden' als de motor lange tijd heeft stilgestaan. De gloeispiraal komt
niet in conlact met de brandende gassen in de cylinders, maar is
geplaatst in de inlaatbuis. Open de Ki-gasloevoer op hel C.A.V. brand-
sloff ilter. Druk on€Jeveer een halve minuut (rusfig tol 40 tellen) op
,,rreater". Druk dan gelijktijdig op ,,Starter" en ,,I{eater", rerwijl 

"phetzelfde ogenblik één of lwee korle slagen van ongeveer 13 mm
worden gegeven met de Ki-gaspomp. De molor moet dan aanslaan.
Geschiedt dit niet, dan kan, men na een halve minuut dezelfde gang
van zaken éénmaal herhalen. Slaat de motor dan nog niet aan, dan
moet een onderzoek worden ingesteld naar de oorzaak hiervan (zie
storingstabel).

Onlhoudt vooral de volgende drie punten:

le. Let er steeds op, dat de startmolor volkomen stil slaat voordat
opnieuw gestarl wordt, daar anders de starterhrans beschadigd
kan worden.

2e. Schroef de plunjer van de Ki-gas pomp na gebruik weer vast.
3e, Sluit de Ki-gastoevoer aan hel c.A.v. f ilter weder af .

Stoppen
Voor het stoppen van de motor, hetgeen geschiedt door de opbrengst
van de brandstofpomp tot nul te reduceren (zie pag. lll is een lrek-
knop aanwezig. Men denke er aan de knop pas los le
laten, wanneer de motor volledig gestopt is.

DE SMERING VAN DE MOTOR
De ,eersle zorg voor een goed onderhoud van de motor is het nauw-
keurig opvolgen van de instructies belreffende de smering.

Smeersysteem
De smering geschiedl onder druk, de hoofd- en drijfstanglagers wor-
den gesmeerd via een exlra smeeroliefiller, een hoof dkànaal in het
cylinderblok en de kanalen in de krukas. De smering van de tuime-
laars en klepsloters geschiedt via een extra kanaal in het cylinder-
blok' in de cylinderkop en via de holle tuimelaars. De cytinderwanden
worden gesmeerd door de mist van oliedruppeltjes, afleslingerd van
de krukas.

De nokkenas loopt in een oliebad.

Smeeroliefilters
De Perkins dieselmotor is voorzien van drie smeeroliefilters.
Het eerste f iller is van kopergaas en bevindt zich in de vul-
lrechler. Verwiidert dit onder geen enkele voorwaarde als U de olie
in het carler schenkt, Het is Uw eerste voorbehoedmiddet tegen vuil
in de olie. Reinig dit gaasje elke 15000 K.M. in benzine of gasolie.

Het lweede f iller zit in de oliepan. Ook dif is van kopergaas.
A.lle olie moel hier doorheen alvorens de oliepomp le bereiken en



mei de lagers in aanraking te komen. Iedere 15000 KM dient dit filter
te worden gereinigd.

Het derde f ilter bevindi zich buiten het carler. Het is aan de
linkerzijde van de molor gemonteerd. Alle olie slrooml er door na

het verlaten van de PomP en voordat
de lagers worden bereikt. Dif Vokes
smeeroliefilter behoorl elke 3000 KM
te worden gereinigd, terwiil elke 7500
KM de filterdoek vernieuwd moet
worden.

Schroef hiertoe de bout aan de boven-
zijde van het filter los' waarna de fil-
terbak en hel element kunnen worden
losgenomen. Hierna demonteert men
de bodem van de koPeren hooi, waar
de f illerdoek stervormig in geplaatst
is. De filterdoek urordt nu uitgenomen
en goed schoongemaakt in petroleum
of benzine. Daar de olie van binnen
naar buiten door het f ilter stroomt'
moet vooral de binnenzijde goed wol-
den gereinigd.

Na het reinigen blaast men de filter'
doek droog mel een luchtslang. In
geen geval mag Poelskaloen of iets
dergelijks wordén gebruikt, om het'
elernent af te drogen. Ilierna kunnen
achtereenvolgens het element en de
filterbak worden gemonteerd' waarbii
in hel biizonder gelel moel worden op
een goede afdichling van alle pakkin-
gen. Nadat de motor enige fiid heef t
gedraaid, dient men na te gaan of
geen lekkage bii de af dichtingen op-
treedt.Vokes smeeroliefilter

SMEERINSTRUCTIES.

Oliepeil en de hoeveelheid olie
Het peil van de olie in hel carler wordt afgelezen op de oliepeilstok.
Om dil nauwkeurig te kunnen doen, maakt men de uitgenomen peil-
stok eerst schoon en steekt hem weer in het carter. De stand van de

olie moet gehandhaafd blijven tol aan of op hel merk ,,FIILL" op

de peilstok, doch niel daar boven.
Controleer . het peit sleeds, wanneer alle olie uit de moior in
het carler terug is gedropen; dat is minslens 20 minuten nadat de

molor gedraaid heefl. Het oliepeil kan dus hel beste 's morgens vóór
het begin van de eerste rif gecontroleerd worden. Wanneer hel filler'
element gereinigd of vernieuwd is, moet men de molor een ogenblik
lalen draaien, trraardoor het filter gevuld wordl; controleer daarna
het olíepeil nogmaals en vul de olievoorraad zo nodig aan.
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Het verversen vcrn de olie
Ondanks de goede werking yan olie- en luchtfilters is niet le yer-
mijden, dat stof in de motor doordringl. Bovendien verzamelen zich
in het molorcarler condenswaler en kooldeelties, die zich lezamen
met het stof yermengen mel de smeerolie. Bii een slechle afslelling
van de molor en bij het draaien van de koude motor wordt de smeer-
olie bovendien verdund. Niel tijdig verversen van de smeerolie kan
daarom zeer ernslige gevolg:n hebben. In de eerste plaats krijgt men
hierdoor slecht sluitende zuigerveren, kleppen en klepgeleiders. Door
de slecht sluitende zuigerveren komt de olie gemakkelijker langs de
zuigerE in de verbrandingsruimte, waardoor niel alleen het oliever-
bruik loeneeml, maar ook de molor verder vervuilt. Gedeelfelijk
verbrande smeerolie en brandstof geven lezamen een dun vloeibaar
product, dat de smeerolie dusdanig verdunt, dat geen voldoende
smering meer kan plaats hebben.

Ververs dus Ur'solie op tiid!
Hierloe moelen de volgende perioden in het oog worden gehouden:
Gedurende het inlopen na een totaal afgelegde afstand van
600 km 1400 km 2500 km 4000 km verversen.
Nadat een afsland van 4000 km. is afgelegd moet de olie na iedere
3000 km, worden afgelapt en ververst.

Oliedikte
A.lleen op fiid verversen is echter niel voldoende. Het is ook slrikt
noodzakelijk U le houden aan de volgende voorschriften betreffende
de oliedikte:
's Zomers Motorolie SAE 30. 's Winters Motorolie SAE 20
Gebruikt voor dieselmoloren uitsluitend HD-olie.
De voorschriflen voor de inloopperiode van de motor gelden
ook na een revisie. Gedurende de inloopperiode dient een dunnere
slie gebruikt te worden. Voor de inloopperiode raden wii SA,E 20
aan onder normale lemperatuursomstandigheden en een nog dunnere
olie bij koud weer.

Gebruik goede olie
Hel verschil in prijs tussen goedkope olie en olie van goede kwaliteit
is zeker geen weggegooid geld, daar reparaties, die het gevolg zijn
van het gebruik van een goedkope olie, veel kostbaarder zijn. Som-
mige olién bevalten zwaveldeelties, die zelf, weliswaar geen nadelige
uitwerking hebben, maar lezamen mel bepaalde verbrandingspro-
ducten zuren vormen, die de metaaloppervlakken aantaslen. Behalve
door gebruikmaking van uilgebreide hulpmiddelen en door langdurige
onderzoekingen is het overigens zeer moeilijk te beoordelen of een
bepaalde smeerolie al dan niet van goede kwaliteit is. In de praclijk
is het daarom het besie, olie le kopen van een bekend en betrouw-
baar merk. Het gebruik van een gedoopte olie wordt aanbevolen.

De oliesoort
Om vast te stellen welke olie het best gebruikl kan worden, doet
men het beste zich le houden aan het advies van de oliemaalschappij
yan welke men de olie betrekt. flet is n.l. heel goed mogelijk, dat
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lwee schijnbaar gelijke olién van verschillende merken voor geheel
uileenlopende doeleinden gebruikt moeten worden.

Carterventilctie
De carterventilatie geschiedt door een leiding, die het carler verbindt
met de luchtkamer in de inlaatleiding (zie pag. l3). Een hulpleiding
verbindt de venlilatieleiding met de ruimte onder het kleppendeksel
op de cylinderkop. Tijdelijke plotselinge overdruk in het carler kan
onlwijken door een overdrukkleP.
De ventilatie-leidingen moeten iedere 7500 km worden gedemonleerd
en gereinigd.

De oliedruk
Het is noodzaketijk, de oliedruk geregeld le confroleren op de daar-
toe op hel instrumenlenbord aanwezige manometer. De normale druk-
.utt*ilrittg daarop bedraagt 2,8-4,2 atm. Bii hoge toerenlallen zal de

aanwiizing iets Èog"t, bii lage toerentallen zal deze iets lager ziin,
De manometer wijit eveneens een hogere druk aan wanneer de olie
koud is.
Wanneer de lagers verslelen raken, zal langs deze weg olie oni-
wijken en dienténgevolge zal de oliedruk enigszins dalen. Het is niet

"aàd"a"*, 
in dit jeval de oliedruk le verhogen, aangezien de extra

hoeveetheid olie, Aie via de lagers weggeslingerd wordt, de cylinder-
wanden reeds overmatig smeert.
De oliedruk za! e""r""rr enigszins varièren bii verschillende merken
en soorten olie.
De beoordeling, of de oliedruk gewiizigd moet worden, kan om deze

redenen het beste worden overgelaten aan een deskundige' terwijl
men ook voor het verstellen goàa doet, door zich tol de dichrstbij-
zijnde dealer le wenden.
Men verzuime echter niet, indien de oliedrukaan-
wiizing niet normaal is, hieromtrent direct advies
in te winnen!

Smering vcrn de tuimelaars
De smering van de luimelaars van de kleppen moet op geregelde

tilden gecontroleerd worden.
Neem iedere 7500 km het cylinderkopdeksel los en controleer terwiil
de molor draait of de olie langzaam uit de lagers van de luimelaars
vloeit. Is dat niet het geval en maken de lagers een droge indruk,
dan moeten alle olieleiàingen naar en van het reduceerventiel, dat
zich aan de rechterzijde van de motor bevindt, worden gereinigd.

Koelsysteem
De waterPomP.
De walerpomp is een centrifugaalpomp, aangedreven door een riem
vanaf een poJti" op de krukas. Deze pomp moet iedere dag gesmeercl

worden.
Ten behoeve van hel aftappen van het koelsysteem bevindt zich op

het cylinderblok aan de rechterziide en onder aan een leiding van de

waterpomp een aftaPkraanlie.



De thermostcrcrt
De motor is uitgerust mel een lhermoslaat, welke verhinderl, dat het
waler uit de motor naar de radiaf or stroomf, vóórdat hef op fem-
perahrur gekomen is. De thermoslaal voerl een bepaalde hoeveelheid
water uil het cylinderblok via de omloopleiding naar de inlaatzijde
van de pomp, van waaruil het opnieuw door de molor circuleer!.
Dil gaat door, tol hel water in de motor op die lemperaluur is ge-
komen, waarbij de lhermostaat beginl te openen en hel waler uit
de motor nu in de radiator kan stromen. Dif water wordl door de
pomp direct weer uit de radialor naar de molor leruggevoerd. Een
defecle lhermoslaal kan niet gerepareerd worden, zodal men deze
moet vervangen. De thermostaat begint te openen bii -F 65" C,

Antivries
Zodra de kans bestaal, dat de buitentemperatuur beneden het vries-
punt daalt, moet men in hel koelwater antivries gebruiken, Hoewel
de anlivriesmiddelen op alcoholbasis spoedig verdampen, dus gere-
geld moelen worden geconlroleerd en bijgevuld, terwijl deze boven-
dien bij morsen oorzaak kunnen zijn van beschadiging van de lak,
verdienen zii loch de voorkeur, daar zij geen aanleiding geyen tot
verstoppen van het koelsysleem en aanlasten van het materiaal.

BRANDSTOFSYSTEEM
Reinheid vcrn de brandstof
Voor een goede werking van de dieselmolor is goede kwaliteil
reinheid van de brandstof een eersle vereiste. Gebruik geen olie

Brandstofsysteem van de Perkins

en
uit

@

.q.. Tecalemit brandstoffilter.
B. Flexibele verbinding.
C. C.A.V. brandstoffilter.
D. Overdrukklep.

E. C.A.V. brandstof-inspuitpomp.
F. C.A.V. voorfilter.
G. C.A.V. brandstoftoevoerpomp.
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een vat. dat een tiid open heef t geslaan en waarin zich dus zeker
water en slof bevinden. Gooi liever een paar liter olie weg dan het
risico le nemen van bedrijfsstoringen len gevolge van veronlreinigde
gasolie.

Brcndstoffilters
De Perkinsmotor is voorzien van niet minder dan vier brandslof -

filters,

Het eerste f ilter is een kopergaasfiller in de vulopening van
de brandstoftank. Wanneer de gasolie in de tank wordt gepompt, moet
dit filler in geen geval worden verwijderd. Maak dit f iller iedere
15.000 KM in gasolie schoon.

Het tweede f ilter is een Tecalemil. Het is gemonteerd in de
gasolieteiding lussen de tank en de gasolieopvoerpomp. Het element
van dit fitter moet elke 7500 KM worden schoongemaaki. tredere
40.000 KM moet hel elemenl worden vernieuwd.

Het derde f ilter is in de C"A.V.
brandsloftoevoerpomp ingebouwd en
behoort elke 7500 KM ie worden
schoongemaakt. Wanneer het bezink-
bakje van dit filter opnieuw wordt ge-
monteerd, verdient het aanbeveling
een nieuwe pakking le gebruiken.

Tecalemit brandstof f ilter
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Het vierde f ilter is een C.A.V.
filler en is gemonleerd in de gasolie-
leiding tussen de opvoerpomp en in-
spuitpomp. Het behoeft heel weinig
onderhoud. Na 40.000 KM moet het
elemenl vernieuwd worden. Flierloe
schroefl men de bout boven aan het
f ilter los, waardoor de f ilterbak los-
komt en het element kan worden uil-
genomen. Reinig de filterbak en mon-
teer dan het nieuwe elemenl. De pak-
king aan de bovenzijde van de bak
moel door een nieuwe vervangen wor-
den. Let er op, dat de pasvlakken en
pakking schoon ziin. Voer al deze
werkzaamheden uit met schone han-
den.

Iedere 3000 KM moeten bezinksel en
water uit de brandstoflank worden
afgetapl,

C.A.V. brandstof f ilter

lekken in de gqsolieleidÍng
Lekken in de gasolieleidÍng kunnen optreden aan de perszijde of
aan de zuigzijde van de brandstofinspuilpomp.

Lekken aan de perszijde
Om deze op te sporen maakt men wartels en leidingen aan de buiten-
zijde schoon en controleert die lerwijl de molor draait.

Men moet vooral zorgen de warlels van de gasolieleidingen niel te
forceren. Wanneer een wartel van een gasolie inspuitleiding bliif t
lekken, ondanks goed aandraaien, is het mogelijk, dal een conus,
die de verbinding tot stand brengt, is gescheurd. Vernieuwing daar-
van behoort in de werkplaals te gebeuren.

tekkage aan de zuigzijde, d.lr.z. tussen gasolietank en
brandstof opvoerpomp, waardoor lucht in de gasolieleidingen binnen-
dringt. Hierdoor ontstaat overslaan, omdat er lucht in plaats van
gasolie in één of meer verstuivers komt. In het ernstigste geval zal
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de molor stoppenr en niet meet starten. Er kan ook op andere wiize
lucht in de teidingen komen, r.l. wanneer er le weinig gasolie in
de tank is. Conlroleer dif dus in de eerste plaats. Slaat het niveau
zo laag, dat de afzuigleiding af en toe boven hel gasoliepeil uitkomt,
dan komt er lucht in de leidingen in plaats van olie en één of twee
belletjes zijn al genoeg om de motor stop te zetten. Wanneer de
motor even heef t stilgestaan, kan de geringe hoeveel-
heid lucht die altiid in de gasolie aanwezig is, één of twee lucht-
bellen gevormd hebben die oorzaak kunnen ziin van overslaan, plot-
seling stilslaan van de motor en van moeiliik starlen.
Wanneer voldoende gasolie in de tank aanwezig is en de motor tot
het optreden van een storing goed gelopen heef t, is de kans groot,
dat lekken in de gasoliezuigleiding is opgetreden.
Men moet in dif geval alle warlels, zowel tussen brandstoftank en
brandstofpomp als op het Tecalemitf ilter goed vastzetlen. Verder
conlrolene men de afdichling van het filterbakie van de loevoerpomp.

Ontluchten
Wanneer ondanks alle voorzorgen toch luchl in het brandstofsysteem
komt, moet dit onllucht worden. Gewoontijk kan dil beperkl bliiven
tot de lage druk leidingen. Hiertoe gaat men als volgt te werk:

Et. Draai het stopje boven aan het C.A.V. gasoliefiller los. Pomp nu
de olie op door middel van het handpomPie, toldat er uitsluitend
gasolie, dus geen lucht meer uit de opening koml. Schroef hel
stopje weer vasf .

b. Open de onlluchlingssloppen van de gasolie-inspuilpomp. Pomp
wed.er met hel handpompie de olie op tot er uilsluitend gasolie
en geen lucht uit de lekleiding komt. Stoppen weder sluilen.

c. Geef nog enige slagen met het handpompie teneinde het systeem

door de on""dtukklep van het C.A.V. f ilter te onlluchten en zet
alles weder vast.

Voor hel onlluchten van de hoge druk leidingen neemt men de

aansluilingen van de inspuitleidingen los aan de zijde van de ver-
stuivers. Vervolgens draait men de molor, totdat men zeker is' dal
uitsluilend g"rolie zonder luchtbellen uit deze leidingen komt. In-
spuitleidingen weder vastschroeyen, zonder deze le f orceren.

Geen handen bii de losgenomen inspuitleidin-
gen houden, daar de onder hoge druk onlwiiken-
de gasolie ernslige bloedvergiftiging kan Yer-
oorzaken!
Wanneer na het ontluchlen nog geen brandstof naar de verstuivers
wordt geperst, moel men aannemen, dat de inspuitpomp defecl is

en moet deze in een speciaal hiertoe ingerichte werkplaals worden
nagezien.
Men kan horen of de brandstof bij de verstuivers koml, daar men

dan, wanneer men de motor door de compressie draait, een scherp

krakend geluid kan horen.

De brcndstoftoevoerPomp
De brandsloftoevoerpomp is een eenvoudige zuigerpomp' die gemon'

teerd is opzij van òe inspuitpomp en door één van de nokken van

de nokas van deze laatste wordt aangedreven.
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Bovendien ís een handpomp aanwezig, die men gebruikl in bijzon-
dere gevallen, zoals aangegeven onder ,,starlen" (pag. z$ en onder
,,onlluchten" (pag. 32').

De,inspuitpomp
De C.A.V. brandstof-inspuitpomp is een precisie-inslrument, dat alleen
behandeld mag worden door specialíslen, die over het daarvoor nood-
zakelijke gereedschap beschikken.
Het smeeroliepeil in de brandstofpomp met peilslok moet dagelijks
gecontroleerd worden. (Zie past. ll). Het membraan van de met de
pomp verenigde vacuumregulator moet iedere 7500 km gesmeerd
worden met drie druppels olie. In de afstelling van de regulàlor mag
ÍIeen wijziging worden gebracht.
\tr/anneer de brandsloftoevoer naar de versluivers normaal is en het
"kraken" van deze goed kan worden waargenomen, dan kan de oor-
zaah van niel slarten van de motor liggen in een foutieve afstellingvan de pomp. De koppeling van de pomp zal dan waarschijnlijp
verschoven ziin. Over de drie schijven vàn de koppeling behoort
één rechte tijn le lopen, die op de fabriek is 

""trgébtacht: 
vormen

de drie merken op de schijven geen rechte lijn, dan moeten de twee
moeren worden losgedraaid en de koppelingschijven worden ver-
schoven tot de 3 merken weer één rechtó Hi; vormen.
llierna moelen de moeren weer goed worden vaslgezet, zodat slippen
is uitgesloten.

De inspuitstukken
Inspuitdruk.
De inspuitdruk moet nA alm. bedragen. Contróle hiervan kan alleen
geschieden in werkplaatsen die over de hiertoe benodigde apparaluur
beschikken.
Het is gewenst, ook de volgende betreffende de
behandeling van de verstuivers gegeven aanwii-
zingen alleen door deskundigen le laten uit-voeren.
Defecte verstuivers.
Wanneer men zeker is, dat zich geen lucht in hel brandstof-systeem
bevindt, en dal de brandstof de verstuivers bereikt, lerwiil loch één
der verstuivers niet het karakterislieke ,,kraken" vertoonl, dan moet
deze versluiver worden gedemonteerd. Wanneer men twijfell welk
inspuilstuk niet goed functioneert, dan kan men tijdens het draaien
van de molor successievelijk de verschillende wartels van de inspuil-
leidingen even oplossen, zodal het belreffende inspuilstuk op dat
moment geen brandslof ontvangl. Wanneer de motor niet reageert
bii het oplossen van één dezer wartels, dan is dit de defecte ver-
sluiyer.

Conlroleer de stand van het inspuitstuk.
De Perkins inspuitstukken ziljn voorzien
in één vlak moeten bevinden met de
brandslof leidinqen.

van twee gaatjes, welke zich
aansluitende wartels van de

Contr6le van de verstuiving.
Koppel het inspuilstuk aan de brandslofteiding op zodanige wijze,

33



dat de gaaties van de verstuiver le zien zíin. Los de wartels van de

andere verstuivers op, zodat de molor niet kan starten. Torn de motor
en lel op de verstuiving. Uit ieder verstuivergal moet een f iine
nevelachtige slraal komen, die op een afstand van ca. 30 cm. Yan de

verstuiver overgaat in een fijne mist van een diameler van 7-g c.tr.
In totaal moeten er slechls lwee zulke stralen zijn. Indien dit laatsle
het geval is, is de verstuiver in goede conditie en kan weer in de

molor gemonteerd worden. Bii het monteren: van de verstuiver moet
een nieuwe koperen pakkingring worden gemonteerd en niet een

koperen asbest bougiering, die na enige liid aanleiding zal geven lot
lekkage. Demonleer eerst de g,ehele brandstofinspuitleiding alvorens
de veisluiver le plaalsen. Plaats dan hel mondstuk van de verstuiver
zorgvuldig in het daarvoor aanwezige gal in de cylinderkop en zeÌ'

daaina do drukmoeren die het inspuitstuk aandrukken, met geliike
spanning vasl, zodat het verstuivermondstuk volkomen vlak op de

"itrit 
g wordt gedrukl. Hierna kan de inspuitleiding weder worden

g"tttottleerd. Een inspuitstuk is def eci, indien de verstui-
,rit g niet zo is als: in hel voorgaande wordt beschreveni wanneer de

nevel le nat is, wanneer deze duideliik naar één ziide gericht is of
wanneer de verstuiver druppelt in plaats van verstuift. Een dergeliik
inspuitstuk moel door eer\ andere worden vervangen. Het is gewenst
sleeds een op l2O afm. afgesteld reserve inspuitstuk bii zich in de

wagen le hebben, dal echter zeer goed ingepakt moel ziin om be-

schàaiging te voorkomen. Monteren van dil inspuitstuk moet volgens
de hierboven aangegeven aanwiizingen geschieden.

ELECTRISCHE INSTALLATIES
Het laadsysteem van de dynamo dient bij de technische contróle re-
gelmatig geinspecteerd te worden'

De spanningsregelaar, welk,e door de fabriek op de iuiste waarde is
afgesleld, ràgelf de spanning en bevat een aulomatisch werkende
slroomonderbreker (aulomaat).

1. Spanningregelend gedeelte. Dit houdt de spanning van de door de

dynamo 
-opé"wekfJ 

stroom op een vriiwel constant niveau; kleine
vàrialies "ij" mogelijk, in verband met de loesland' waarin de

balterij zich bevindt.
Z. Automaat. Deze voorkomt, dat de balterij via de dynamo onlladen

zou worden, als de molor slilslaat of wanneer de spanning van de

dynamo lager is dan die van de batterii.

Als de startmotor lange tiid dienst heeft gedaan moet hii afgenomen,
gedemonleerd en gereinigd worden. Reinig de Bendix-aandriiving
lrondig en smeer deze spaarzaam met dunne olie. Inspecteer de wik-
Éenngèn op losse of geoxideerde verbindingen en oP gebroken lei'
dingen. Lef er op, dat àe isolatie van de wikkelingen niel verslelen is'

ONDERHOUD VAN DE ELECTRISCHE
INSTALLATIE,

Draai heti vetpolje van de dynamo na iedere 7500 km een halve slag
aan' en smeer de startmotor met olie.
Voor het bijvutlen mel vet dient een vel met hoog smeltpunt
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gebruikt te worden. Controleer de borslels elke 40.000 km. Indien
deze in slechte loestand yerkeren of versleten zijn, dienen ze yer-
nieuwd te worden. Er dient voor gezorgd te worden, dal de nieuwe
borslels goed passen en op de collector aanliggen.

De colleclor moet na iedere 40.000 km geconlroleerd worden. Zotg,
daf alle delen vrij van koolgruis blijven en dat alle verbindingen
goed vastzilten. Houd de batterij goed geladen en vul deze regel-
malig bii mel gedestilleerd waler.
Overtuig U altijd, dal het slarlerrondsel lot stilsland is gekomen vóór
U wederom slarl, anders kunnen de starlkrans en hel rondsel be-
schadigd worden.,

DE V-SNAAR
Ventilalor en dynamo worden aangedreyen door een V-snaar, die van
liid lol tiid moet worden gespannen.

PRACTISCHE WENKEN
l. Niet aanslaan.
De molor kan niet aanslaan indien de batterij niet voldoende ge-
laden is en de slartmolor niel snel genoeg kan ronddraaien of indien
de compressie te laag is.
Zijn deze factoren in orde, volgt dan de bii de bespreking van ,,llet
brandstofsysteem" (pag. 291 gegeven raadgevingen op.

2. Onregelmatig lopett.
Wanneer de motor plotseling slopl, nadat deze enige
fiid heeft gelopen, moet de oorzaak gezocht worden in luchl in het
brandstoftoevoersysteem. Wanneer na ontluchten en starten de molor
wel aanslaal, maar na korte tiid weder stopl, moel de oorzaak le
vinden zijn in een luchtlek in de leiding lussen de brandstoftank en
de loevoerpomp. Men moet dan alle aansluitingen van deze leidingen
controleren en nadat het lek is opgespoord en verholpen opnieuw de
lucht verwijderen.
Loopt het toerental van de molor te hoog op, dan
moel men de verbindingen van het acceleralorpedaal met de vlin-
derklep conlroleren en nagaan, of de klep open blijft staan, wanneer
het pedaal wordt losgelaten.
Zijn de klepverbindingen en de klep zelf, in orde, dan moel men
de yacuumregulator, die zich in een aluminium huis ler rechterzijde
van de inspuilpomp bevindt, lalen nazien.
Van groot belang is absolute luchldichlheid van de leiding mel kop-
pelingen, die hel klephuis met de vacuumregulator verbinden, Men
moef zowel de aansluitingen aan beide zijden van de vacuumleiding
als de afdichling van het regulalorhuis conlroleren. Zijn deze delen
goed in orde dan kan de storing veroorzaakf worden door een lek
in de lederen membraam van de regulalor of door een lek in de
buigzame leiding. Reparatie hiervan moet in de werkplaals geschieden.

3. Hel luchf f ilter moet iedere 7500 km gereinigd worden.
Laat de moior niet draaien zonder luchtfilter. Het evenwicht in de
vacuumregulateur wordt hierdoor verstoord en het loerental van de
motor zou le hoog kunnen oplopen.
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4. Oververhitling van de motor kan de goede werkíng van
de inspuilslukken nadelig beinvloeden. Bovendien kunnen er als het
water kookt, stoombellen gevormd worden in de cylinderkop, waar-
door plaatselijke oververhitling mogeliik een scheur kan veroorza-
ken. Laat dus de motor onder geen voorwaarde doordraaien als het
waler kookt.

S. K t o p p e n. Laat de molor ook niel doordraaien als hii bii hoge
snelheden klopt. Het zou weliswaar slechts een inspuiÎstuk kunnen
zijn, maar het kan ook op een mechanische sloring' duiden.

O. K i-g a s p o m p. Vergeet nooit de Ki-gas pomp weer vast le
schroeven na gebruik.

7. Losse verstuiver. Probeer niet de molor le lalen draaien
wanneer niet alle verstuivers goed zijn vastgezet. Men loopl dan het
risico dat een inspuitstuk wordf weggeblazen, hetgeen ernstige onge-
lukken lengevolge kan hebben.

8. Regulator; Laaf de motor nooit lopen als de leiding lussen
smoorklep en regulator niet aangeslolen is, of één der koppelingen
niet volkomen vaslzit. Het toerenlal van de moîor wordt dan niet
meer begrensd en ernstige beschadiging kan het gevolg ziin. Wiizig
de stand van de schroef aarî de voorzijde van hel vacuumregulateur-
huis onder geen enkele omstandigheid. De schroef regell hel sla-
tionnair lopen en wordt in de fabriek zorgvuldig afgesteld.

9. Brandstof pomp. De aanslagstop van de regelstang mag ab-
soluut niel worden nagesteld, evenmin als de aanslagbouten van de
smoorklep.

10. Onderhoud. Houdt de motor schoon en zorg, dat alle bouten
en moeren goed vastzitten. Laat de motor nooit onbelasl snel lopen.

ll. Luchtlekkel. Zorg, dat alle verbindingen van de brandstof-
leidingen luchtdichl zijn en dat nergens luchl in het brandstofsysteem
kan komen. Ontluchten.

IZ. Gasolie. Gebruik alleen goede kwaliteit zuivere.gefilterde
gasolie als brandsiof. Geen olie uit een vat, dat een iijd heeft open-
gestaan.

Ig. R o k e n. Zwarle rook wijst op een oniuiste werking van één

of meer verstuivers of op een f outieve afstelling van de brandstof -

pomp. Laat de molor direct door een deskundige controleren-

14. Verstuiver. Zorg altijd minstens één verstuiver, afgesleld
op de voorgeschreven druk van I20 alm., benevens enige koperen
pakkingringen in reserve te hebben.

15. Srelt U in geval van moeiliikheden onmiddel-
liik in verbinding met de DAF-Agent, die uw
wagen geleverd hLeft, of mel de fabriek (Tele-
foon SS?a, Eindhoven) Geefi bii bestelling van
onderdelen steeds het motornummer op.
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PERIODIEK ONDERHOUD
DAGELIJKS. Controleer het brandstofpeil in de lank, hel waterpeil
in de radiator, het oliepeil in het motorcarler en zo nodig het smeer-
oliepeil in de brandstofpomp. (Zie blz. l3). Smeer de koelwaterpomp.
Controleer of de dynamo bijlaadt, of de oliedruk voldoende is en of
de koelwaterthermometer goed aanwijsl.

WEKELIJKS. Motor uitwendig schoonmaken en legelijkertijd con-
iroleren of alle verbindingen van het brandslofsysleem en van de
smering luchtdicht zijn, Accu controleren.

IEDERE 3000 KM. Olie uit het motorcarter aftappen en vernieuwen.
(Voor inrijperiode zie hierboven onder OIIE VERVERSEN). Cylin-
derkopdeksel af nemen, olietoevoer naar de tuimelaars conlroleren,
klepveren controleren. Brandstof voorfilter reinigen in gasolie; nieuwe
pakking monteren. Element van het Vokes smeeroliefilter en elemenl
van het Tecalemit brandstof f ilter reinigen. tuchtf ilter controleren.
Bezinksel en water uif brandstoftank aflappen.

IEDERE 7500 KM. Leidingen carterventilatie reinigen. Smeer dynamo
(vetpot jes) en lagers startmotor (olie). Smeer het membraan van de
vacuumregulator (drie druppels). Reinig de tuimelaars van de klep-
pen en slel deze zo nodig na op 0,25 mm. Elemenl van sme'eroliefilter
vernieuwen. Filter brandstofloevoerpomp reinigen. Luchtfilter demon-
teren en reinigen. Versluivers laten reinigen en inspuitdruk lalen
conlroleren. (Zo nodig in verband met duur contróle op 120 atm. af-
gestelde reserveverstuivers monteren).

IEDERE 15000 KM. Gaasf ilters in brandstof - en smeerolielrechters
reinigen. Oliezeef in motorcarter reinigen.
IEDERE 40000 KM. Elementen van Tecalemit en C..A.V. brandstof-
f ilters en van luchtf ilter vernieuwen.

LAAT UW MOTOR EVENALS DE GEHELE AUTO PERIODIEK
CONTROLEREN DOOR DE DAF.AGENT.
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DAT.CHASSIS SERIE TO EN 50

Motor

rónddraaien

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

" weinisG

I

I
I

vuile
brandstof

PENtrINS DIESETMOTONEN

raakt klep

gebroken
radiatór storing i/d storing- i/d geen water w
verstopt waterporúp aandriifriem i/d radiator doorstroming

PomP- tekort
aandrifving

vuil i/d
hoofdontlast

klep

slijtage v/d
hoofdontlast-

afgesteld op
verkeerde

inspuitdruk

I
verstuivernaald

blUft open
hangen

I
verstuivergaten

verstopt
veer

gebroken

stopt gedurende bedriJf
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