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DAF DS 575 dieselmotor met Holset turbocompressor.
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Dieselmotor DS 575 met Holset turbocompressor

DIESELMOTOR DS 575
TECHNISCHE GEGEVENS
De DS 575 motor is gelijk

het

aan

typ"

DD 575, doch voorzien van een Holset turbocompressor.

Algemene 9e9evens.

, . . . .

Motorfa br ikaat
Model

DAF

.

DS 575

TyP"........

Watergekoelde dieselmotor met directe inspuiting
en voorzien van een turbocompressor

Min. brandstofverbruìk
Toerental stationair

. . . . .

Max. toerental belast
Max. toerental onbelast

170 erlp.k.h.

500-ó00 omw.fmin.

.

2400 omw.fmin.
2700 omw.f min.

aaaa

aa

Com pressieverhoud ing

ló:

Gewicht droog, incl. accessoires

570

I

ke

Smeersysieem.
I

nhoud

.
Smeeroliesoort . .
Viscositeit: vorst o . o . . . . . .
o

normaal

fropen

Oliedruk:

te

meten bij

2000 omw.f min.

Smeeroliefilter

.

l2 liter
DM-dienst (Suppl. l)
SAE 20
SAE 30
SAE 40
BOO

.
. . .

C.

35-42 kg/cmz

.

.

in

serie

Aanhaalkoppels.
Cilinderkopmoe re n
Hoofd lagerka pmoeren
rijfsta ng ka pmoe ren
Vliegwielmoeren
D

Verstuiverknevels....
Opmerking:

Op de DS 575 mofor

10-220 ft.lbs)
(145- l 55 ft.lbs)
( 75- 85 ft.lbs)
82- 9,6 mkg ( ó0- 70 ft.lbs)
5 mks (35 f+.lbs)

29

-30

mks

(2

19,B--21 ,2 mkg
10,3- | | ,7 mkg

moet een speciale versterkte koPpakking worden gebruikt

Voor de overige gegevens wordt naar de technische gegevens van de
DD 575 dieselmotor (Hoofdstuk lB) verwezen.
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Werkp aatsi n structi es
I

DE HOLSET TURBOCOMPRESSOR

TECHNISCHE GEGEVENS
Holset

Fabrikaat

Specificatiegegevens DS 575 met motorrem

.
. .
. .
.
cap. per minuut luchlaanzuiging . .
.
.
.
uilvoering van de sfator .
Holsetcodenummer
compressorwiel

.

diam.

Specif icatiegegevens DS 57

.
.

12020/l

3" (76,2 mm)
275 cub/ft (7787 li+er)
r9l

5 zonder motorrem

Holsetcodenummer
dìam. compressorwiel

.
. .
. . o .

.

12023

.

3"

cap. per minuut luchtaanzuiging

uitvoeringvandestator. . . . . . . .
Toerenial .
Diameter van de rotor-as
Radiale speling van de rotor-as
Axiale speling van de rotor-as.
Buiten diameter van de lagerbussen .
Binnen diameter van de lagerbussen .
Dikle van de drukflens van de kraagbus
Dikfe van het drukvlak van de platte drukring

Inlaat-vacuum

17

225
.

6,2 mm)

cub/ft

1637

|

liter)

t52

.

max.

.

min.
max.

90.000

omw./min.

.5ól l" (14,252 nnl
.021 " ( 0,533 mm)

.004"-.00ó " (0, 102-0,

.
.

min.
max.
min.
min.

.7465" (18,9ó2

152 mm)

mm)

.5ó3 " (13,300 mm)
.099 " (2,515 mm)
.092 " (2,337 mm)
max. 30 cm. waterkolom

Compressordruk:
.
belast, bii 2000 omw.fmin. . . .
. .
T"gendrukinuitlaatbuis. . . .
Olie-inlaatdruk bij stationair toerental . .
id.
bii normale belasting
Olie-opbrengst bij 82" C en 2,10 atm. oliedruk .

44A-480 mm

kwikkolom

max. Zt/z cm kwikkolom

.

min. 1,05 atnr. (15 lbs.sq.in.)
min. 2,10 atm. (30 lbs.sq.in.)
min. t Zt/+ liter (t/z Irp.:Gall.) per min.
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Dieselmotor DS 575 met Holset turbocompressor

WERKING

Fig. 1. Schematische voorstelling Yan de

compressor-

we/king.
1 . Verbrandingsru imte
2, Turbinewiel

De turbocompressot'voert de voor de verbranding
benodigde lucht onder druk naar de cilinders. De
hoeveelheid lucht in de cilinder is dus groter dan
wanneer deze lucht door de moto r zou ziin aangezogen. Als gevolg hiervan kan een grotere hoeveelheid brandstof worden ingespoten, zodat een hoger
motorvermogen kan worden ontwikkeld

3.
4.

p ressorwiel
Rotor-as

Com

De uitlaatgassen worden gebruikt om het turbinewiel aan te drijven. Het turbinewiel vormt één geheel met de rotor-as, wdarop ook het comPressorwiel is aangebracht dat de verbrandingslucht naar
de cilinders perst.
Het aantal omwentelingen van de turbocompressor
bedraagt maximaal 90.000 omw. per minuut.
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CONSTRUCTIE

1,
2.
3.
4,

Lagerhu

is

Compressorh u is
Compressor-inlaatstuk
Compressordeksel

Fis.2. Door"snede van de
5. S lu itring
b. Turbinehuis
7, Turbinewiel met rotor-as
I Compressorwiel

Het

hoofdbestanddeel van de turbocompressor
wondt gevormd door het middenstuk, dat is samengesteld uif het lagerhuis en het compressorhuis. Aan
dit middenstuk zijn enerzijds het compressor-inlaatsluk alsmede het compressordeksel en anderzijds het
turbinehuis bevestigd.

Turbinewiel en rotor-as vormen één geheel, terwijl
het compressorwiel op de as is bevestigd met een
moer.

De rofor-as draait in lagerbusies, welke door middel

van borgringen op hun plaats in het lagerhuis worden gehouden. Achter hef compressorwiel is een
kraagbus op de as aangebracht, terwijl aan beide
zijden van de as de olie-afdichting wordt verkregen
door toepassing van olie-afdichtveerringen.
Het lagerhuis me+ zijn olietoe- en -afvoer doet

In afwiiking van de afbeeldingen bestaat het com pressorhu is van
het Model 3 turbocompressor niet uit één gietstuk, doch uit een huis
mel een deksel.
')

6

Holset

9.

3

turbocompressor. *)

Olie-a{dichtveerringen

10. Kraagbus
11. Flensvormige
12. Oliekeerplaat

drukring

13. Oliedoseerbuis
14. Warmteschild

15,

Rubber ,,O"-ring

1b. Oliefiltergaas

-ievens dienst als een oliereservoir en is

voozien

van

een filtergaas en een doseerbuis. De faak van het

iltergaas is hoofdza kelijk het beschermen van de
turbocompressor tegen grove verontreinigingen,
welke zich bij een nieuwe of gerevideerde motor in
f

de smeerolie kunnen bevinden. De olie-doseerbuis
scheidt ongeveer de helft van de totale hoeveelheid
olie af ter verkrijging van een koelende oliestroom.
Achter het turbinewiel zíjn een sluitplaat en een inwendig warmteschild aangebracht. In het turbinehuis is de stator aangebracht. Dif is een schoepenkrans die aan de binnenstromende uitlaatgassen een
verhoogde snelheid geeft alvorens deze het turbinewiel treffen. De afmetingen en de stand van de
slatorschoepen zijn dan ook mede bepalend voor
de capaciteit van de turbocompressor.
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ONDERHOUD
Alrijd !

Nooit

l.

Reinig altild om de 2000 km het luchtfilter.
Wanneer dit niet wordt gedaan, bestaat de
mogelijkheid dat tengevolge van de vergrote
weerstand olie in het compressorhuis wordt ge-

l.

zo9e

2.

n.

2. Ververs de motorolie elke 2000 km en reinig
3.

het filtergaasie om de 48.000 km.
Controleer elke 2000 km de bevestiging van de
turbocompressor op het spruilstuk, evenals de

!

Laat de motor nooit draaien wanneer de luchtbuis van het luchtfilter naar de furbocompressor
is losgenomen, daa r het binnen komend vuil de
turbocompressor en de motor beschadigt.
Zel nooit de turbocompressor weg , zonder alle
aansluitopeningen van olie- en luchtleidingen ai
te dekken. Hierdoor wordt voorkomen, dai vuil
naar binnen dringt en beschadiging plaats vindt.

verbindingen van lucht- en olieleidingen.

\ \2

Fig.

3. Oliefiltergaas (1) met veerring (2).

Na de eerste ó00 km moet het filtergaasie in de
tu rbocom pressor worden verva ngen door een nieuw
exemplaar. Het reinigen en wederom monteren van
het oorspronkelijke filtergaasie is in dit geval niet
toegestaa n.

De turbocompressor moet elke 9ó.000 km een alge-

hele onderhoudsbeu

rt

werkzaamheden, welke

Daa rbij moeten de
op de volgende bladzijden

hebben.

worden genoemd, worden uitgevoerd.
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OPSPOREN VAN STORINGEN
Te hoog inlaatvacuum.

zaak vinden in verstopte leidingen, verbindingen of

Het vlak v6ór de compressor-luchtinlaat gemeten
vacuum mag ten hoogste 30 cm. waterkolom bedragen. Een te hoog vacuum wijst op een belem-

oliedoseerbuis.

merde luchtaanvoer tengevolge van vervuilde luchtfilters en f oî samengeknepen verbindingsslangen.

Te hoge of te lage compressordruk
De druk in het inlaatspruitstuk moet voldoen aan de
hiervoor opgegeven speci{icaties (zie blz. 4).
Een te lage druk kan het gevolg zijn van een vuile

Te hoge uitlaat-tegendruk.
De t"gendruk in de uitlaatbuis mag maximaal 2l/z
cm. kwikkolom bedragen. Een hogere tegendruk wijst

op vervuiling van het uitlaatsysteem.
Indien bovenstaande tabel geen oplossing biedt in
de onvoldoende werking van de turbocompressor,
moet de compressor van de motor worden afgeno-

of beschadigde compressor, lekken in de verbindingen of een oniuiste brandstofpomp-opbrengst.
Een te hoge d ru k wijst eveneens op een oniuiste

men en als volgt worden gecontroleerd:
Klem de compressor in een bankschroef en meet de
totale radiale speling van de rotor-as (fig. 6). Oefen

brandstofpompopbrengst, doch kan ook worden veroorzaa kt door een beschadigde stafor en f of f urbine-

daarbij op de rotor-as een druk uit volgens de
rt-getekende pijlen en daa rna volgens de witgetekende pijlen. Draai onderwijl compressor- of
schoepenwiel en lees de minimum metingen af. Het
verschil tussen de beide metingen is de totale radiale
speling, welke maximaal .021 in. (0,533 mm) mag

wiel.

Te lage oliedrukf Geringe oliesiroom.
De oliedruk dient bij stationair toerental tenminste
l5 lbs.sq. in. (l ,05 atm.) en onder normale belasting
30 lbs./sq. in. (2,1 atm.) te bedragen.
De olie-opbrengst aan de afvoer van de compressor
moet bij een olietemperatuur en -druk van resp.
82" C en 2,1 atm. tenminste -F Zt/+ liter per minuut
bedragen. Een te geringe opbrengst kan zijn oor-

zwa

bedragen.

Meei vervolgens de axiale speling (fig. 7) van de
rotor-as, die zich tussen .004"-.00ó" (0, 102-0, | 52
mm) moef bevinden.
Wanneer het compressorwiel niet volkomen vrij
draait, kan worden geprobeerd hierin verbetering te

cornpressordruk

ol.ie-inLmtdruk oorzdgdruk
uitLmtgosdruk

otie-ofvo

-/
út[ootspruitst uk

Fig. 4. Meetapparatuur voor het opsporen van storingen.
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a5. Maak eerst de toe- en afvoerleidingen voor olie en
trucht los, alvorens de bevestigingsbouten van de turbocompressor los te draaien.

Fig.

brengen doon compressordeksel, -inlaatstuk en compressorwiel te reinigen in een hiervoor ge;chikte

wordt gedompeld en de compressor wordt

vloeistofoplossing. Teneinde het veroorzaken van
krassen te voorkomen mag hierbij nooit gebruik
worden gemaakt van een metalen borstel. Voorts
moet bij het reinigen van het compressorwiel er oP
worden gelet, dat uitsluitend het wiel in de vloeistof

prersorwiel rust.

ge-

steund, zodat het gewicht hiervan niet oP het com-

Mochten de metingen de hierboven genoemde
waarden overschrijden enf of de rotor-a5 niet volkorrren vrij draaien, dan moet tot verdere demontoge worden overgegaan.

I
I

t)

ó. Meet de radiale speling van compressor' en turbinewiel met behulp van een micrometer. Deze speling

Fig.

mag maximaal .021" (0,533 mm) be'dragen.

Fig. 7 .

Meet de axiale speling. Deze moet
.004" - .00ó" (0,102 -0,152 mm) liggen.

tussen

Werkp aatsi nstru cti es
I

DEMONTAGE VAN DE TURBOCOMPRESSOR

@
Fig. 8. Zel, alvorens te demonteren, eerst merkstrepen

Fig. 9.

op compressonde'ksel en -huis. Let ook op de stand van het

het compressordeksel.

warmteschild t.o.v. het turbinehuis.

Fig. 10. Verwijder de I bevestigingsbouten en neem het
middenstuk los van het turbinehruis. De stator komt ofwel
met het middenstuk mee, of blijft klemzitten in het turbineh uis.
10

Maak de 8 bouten en de sluitring los en verwijder

iFig.

11. Verwijder de moer van het

compressorwiel en

pers met behulp van DAF-gereedschap 2-99-5352A6 de as
uit het compressorwiel. Ondersteun hierbij de compressor
en vang de as met het turbi,newiel' met de hand op.
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Fig. 12. Neem de stator los uit het turbinehuis of van het
middenstuk. Zorg er voor, de stator hierbij niet te be-

Fis. 13.

Verwijder de vier inbusbouten en neem het compressorhuis los van het lagerhuis.

schad i gen.

.F

Fig. 14. Verwijder de borgring en neem de achterste
plaat en het inwendige warmte-schild uit het turbinehuis.

BBg,
Fig. 15. Neem met de vinger

de

lagerbuqjes

en hun

drukringen uit het lragerhuir. Aan de turbinezijde zal
hiertoe eerst 'de borgring moeten worden verwijderd.

Fig. 16. Wanneer de kraagbus A met ziin oliekeerplaat
B en drukplaat C moet worden ruiteengenomen, dient voor
het afpersen van de oliekeerplaat gebruik te worden
gemaakt van bus E en gedeelde ring D.
(DAF-

g

ereed sch

ap

2-99 -535202)

.
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Fig.

17. Controleer de stand van de

schoepen met be-

hulp Yan een kaliber (DAF-gereedschap
2-99-535209 of 2-99-535210).

Com pressori

nl

aatstuk

2-99-5352 10,

:

vernieuwen, indien beschadigd

of ernstig

gekrast.

Compressorhuis:

vernieuwen, indien de boring voor de olie-afdichtveerringen enf of het vlak achter het compressorwiel
krassen of ernstige tekenen van oververhitting tonen.
Compressorwiel:

een compressorwiel waarvan een blad is beschadigd
of verbogen, moet worden vernieuwd, daar dit wiel
uit balans is.
Turbinewiel en rotor-as:

controleer de groeven voor de olie-afdichtveerringen. Vernieuwing van turbinewiel en rotor-as is nood-

kelijk a ls het wiel beschadigd of verbogen is en
als de rotor-as krassen vertoont of gesleten is tot
zijn minimale diameter van .56 | | " ( 14,252 mm).
za

N.B. Turbinewiel en rotor,as moeten altild geiijk
met een nieuw bijbehorend compressorwiel en
kraagbus worden vernieuwd, daa r deze onderdelen een gebalanceerd geheel vormen.
Stator:

controleer de stand van de schoepen met behulp
van een kaliber (DAF-g"reedschap 2-99-535209 of

12

fig.

17). Een beschadigde stator moet

worden vernieuwd.
Lagerbussen:

wanneer de vertinning op het in- en uitwendige van
de lagerbussen g rotendeels is verdwenen, moeten
de busies worden vernieuwd, zelfs indien hun dia-

meler nog binnen de door de fabriek vastgestelde
toleranties vallen.
Kraag bus en vlakke drukringen:

controleer de vlakke drukringen op vlakheid en
minimale dikte van .092" (2,337 mm).
De kraagbus behoeft slechts te worden vernieuwd,
als zijn drukvlakken tekenen van slijlage tonen en de
flensdikte minder dan .099" (2,5l5 mm) bedraagt,
en a ls de f lensvormige d ru kring gesleten, d.w.z. de
vertinning aan de drukzijde verdwenen is.
Lagerhuis:

wanneer de v66r de demontage opgemeten totale
radiale speling van de rotor-as meer dan .02l."
(0,533 mm) bedraagt, terwijl de diameters van rotoras en lagerbussen binnen de toleranties liggen, duidt
dit op slijtage van het lagerhuis, hetwelk dan moet

worden vernieuwd. Ook als de boringen voor de
lagerbusies fot meer dan .752" (19, l0 | mm) zijn
gesleten of krassen tonen, is vernieuwing van het
lagerh uis noodza kelijk.
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Olie-afd i chtveerri n ge n :

controleer met behulp van DAF-gereedschap 2-9953 5208 de veerringgroeven van de rotor-as en van
de kraagbus (fig. l8). Wanneer de olie-afdichtveerringen nog vlak zijn en hun dikte op .00 l" (0,025 mm)
nauwkeurig overal gelijk en tenminste .0ó0" (1 ,524
mm) is, behoeven zij feitelijk niet te worden ver-

nieuwd, hoewel dit
mede vanwege de geringe
kosten wel de voorkeur verdient.
Olieka nalen:

deze moeten worden gecontroleerd op vervuiling.
De boring van de oliedoseerbuis bedraagt.040"

(l

mm).

Fig. 18. Controleer de groeyen voor de olie-afdichtveerringen met behulp van DAF-gereedsch ap 2-99-535208.

SAMENSTELLEN VAN DE TURBOCOMPRESSOR

Hef samenstellen van de turbocompressor moet met
schone handen en gereedschap en in een schone
werkruimte plaaisvinden. Gebruik al+i|d nieuwe pakkingen en afdichtringen.
OPMERKING:

Het verdient aanbeveling het lagerhuis eersf over
de rotoras te schuiven en de kraagbus op de as te

Fig. 19.

Plaats het turbinehuis in de montageklem
(DAF-sereedsch ap 2-99 -535201) .

persen en daarna het geheel voorlopig slechts met
2 bouten aan het turbinehuis te bevestigen. Na het
aanbrengen van hef compressorhuis wordt het complete middenstuk uit het turbinehuis genomen voor
het oppersen en vastzeften van het compressorwief.
Eerst dan volgt de definitieve bevestiging op het
turbineh uis.
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Fig. 20.

Het

m

iddenstuk

van de turbocompressor

in

ond erdelen.

Fig.

22. Monteer het

warmteschild en de achterste plaat

op het lagerhuis en breng de borgring

14

aan.

Fig. 21 . Breng de bin,nenste borgringen in het lagerhuis.
Knijp de ringerì goed ineen, opdat zij de lagerloopvlaltken
niet zullen beschadigen. Controleer met een vinger of de
ringen goed op hun plaats zitten.

Fig. 23. Monteer het geóliede lagerbusje aan de turbinezijde van het lagerhruis. Het gegroefde einde van het busie

moet zich aan de kant van het turbinewiel bevínden.
Plaats de drukring op het lagerbusje en monteelde borgring met diens vlakke zijr6l" op de drukring.

rc

Dieselmotor DS 575 met Holset turbocompressor

<>
I

I

slJ

\3

U

@
Fig.

24. Plaats het oliefiltergaasje met zijn
het olie-inlaatkanaal

van

veerring

tn

het lagerhuis.

Fig.25. Breng de olie-afdichtveerringen voorzichtig in

de groeven van de rotor-as en zorg daarbij dat de slotopeningen 180" t.o.v. elkaar verzet liggen. Smeer de
veerringen en de as met een weinig olie.

c@
Fig.26. Breng de stator in het turbinehuis aan.
Plaats de rotor-as met het turbinewiel in het turbinehuis.

Fig. 27. Laat het lagerhuis voorzichtig over de rotor-as
zakken. Breng de warmte-schermplaat aan en bevestig
het lagerhuis aan het turbinehiuis. Gebruik hierbij een
mornents leutel.

15

w

^4,\
f\f. r ,r,

-

Werkp aatsi nstructi es
I

é

E

@

w\

N

'\/

-:/
-=--t-'.-

28. Mo,nteer aan de compressor-zijde het ingeóliede
agerbusje met zijn gegroefde einde omhoog gericht en
plaats hier bovenop de drukring.

Fig.
f

___&l

Fig. 29. Bij het

samenstellen van d'e kraagbus dient
gebruik te worden gemaakt van het DAF-gereedschap
2-99-535203, bestaande uit een bus F en een ring G.
Monteer altild een nieuwe olieE<eerplaat 18. Het is noodzakelijk dat hierna de rotor-as tesamen met de kraagbus
wordt gebalanceerd.
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30. Monteer de kraagbus op de rotor-as, zonodig
met gebruikmaking van het DAF-gereedschap 2-99-535205.
Let er op, dat de merktekens op rotor-as en kraagbus
precies tegenover elkaar komen te liggen en dat tijdens
het persen de as niet op de schoepen van het turbinewiel
Fig.

rust.

Fig. 31 . Plaats de olie-afdichtveerringen in de groeven
met hun slotopeningen 180" t.o.v. elkaar verzet. Monteer
de veerring en laat vervolgens het compressorhuis voorzichtig over de rotor-as zakken. Let er op, dat de sleuven,
wefke ten behoeve van de smering zijn aangebracht in
lagerhuis, compressorhruis en pakking, met elkaar corresponderen.
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Fig.32. Bevestig het

compressorhuis

op het

lagerhuis

door het aandraaien van 'de vier inbusbouten met behulp

van een momentsleutel (aanhaalkoppel 2,8 mkg -20 ft.lbs).
Vergeet niet de veer- en sluitringen van de inbusbouten.

Fig.33. Instellen van de ruimte onder het compressorwiel. Plaats de instelring (DAF-gereedschap 2'99-535204)
op de rotor-as en zet de moer vast met een aanhaalkoppel
van 2,07 mkg (15 ft.lbs). Meet met twee voelermaten de
ruimte onder de instelring; deze moet 0,381 - 0,483 mm
(.015" - .019") bedragen en kan zonodig worden gewijzigd
door het plaatsen van andere shims (A).

@
Fig.

34. Verwijder de instelring

en plaats

het compressor-

wiel op de rotor-as. De merktekens op wiel en as moeten
tegenover elkaar staan.

NL-05-ó2

Fig. 35. Pers het compressorwiel op de rotor-as

met

p van DAF-gereedsch ap 2-99-535205. On'dersteun het
turbinewiel hierbij met DAF-gereedsch ap 2-99-535207.

behuf
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Werkplaatsi

Fig. 36. Zet de moer van het compressorwiel vast met
een aanhaalkoppel van 2,07 mkg (15 ft.lbs) en controleer
daarna nogmaals de ruimte achter het compressorwiel.

n

structi es

Fig. 37. Controleer nogmaals de radiale en axiale speling
van de rotor-as (f ig. 6 en 7). Monteer de sluitring, breng
het compressor-inlaatstuk op zijn plaats en bevestig daarna
het compressordeksel (aanhaalkoppel der bouten 0,83 mkg/
6 ft.lbs). Denk om de merkstrepen op compressorhuis en
-deksel en gebruil< een nieuwe,,O"-ring.

MONTAGE VAN DE COMPRESSOR OP DE MOTOR
Alvorens de turbocompressor op de motor te monteren moe+en de volgende werkzaamheden worden
uitgevoerd:
l. Controleer de luch+-inlaatslang en vernieuw

2.

3.

deze indien de voering ouderdomsverschijnselen toont.
Controleer het uitlaatspruitstuk van de motor
op de aanwezigheid van stukies metaal die
kunnen,afbreken, deelties van pakkingen en
andere verontreinigingen.
Controleer de olie-afvoerleiding, zowd in- als
uitwendig, op beschadigingen welke de oliestroom kunnen belemmeren. Hetzelfde geldt

voor de olie-toevoerleiding.

4.

Controleer de f lens

waa

rmede de compressor

op het uitlaatspruitstuk wordt aangesloten, op

5.
6.
18

vlakheid en verontreinigingen.
Plaats de compressor zodanig op de motor, dat
de olie-afvoeropening zoveel mogelijk omlaag
gericht staat.
Gebruik een nieuwe pa kking op het uitlaat-

spruitstuk. De pakking mag de uitlaatgasstroom
niet belemmeren; het verdient zelfs aanbeveling

dat de opening van de pakking overal -l_ 1,5
mm (l / | 6"1 groter is dan de boring van het
spru itstu k.
7.

B.

Vul via de olietoevoer-opening het

lagerhuis

van de compressor met schone motorolie. Sluit
de olietoevoerleidingen aan. De olie-afvoerleiding nog niet monteren !
Sluit alle luchtslangen en -leidingen aan; controleer de verbindingen op lekkages. Let er op,

dat de aansluiting op het compressorhuis
n

ing

loos

span-

is.

Verbind de compressor met de uitlaatbuis; gebruik hierbij altild een nieuwe pakking.
t0. Sluit de brandstoftoevoer af en torn de motor
9.

totdai een consta nte oliestroom uit de
afvoeropening van de compressor vloeit.

olieSluit

de olie-afvoerleiding aan en controleer dat deze
over zijn gehele lengte omlaag loopt en zich
nergens scherpe bochten of knikken voordoen.

rc

Dieselmotor DS 575 met Holset turbocompressor

DAF.GEREEDSCHAP
(Bestelnummers staan tussen haakjes aangegeven)

6

{,1

[,,,,,*1
{--

--l_---:-1

l

0 625 in.

__Y
I

70

'O'187 in. dia.

@Eil
Klem len behoeve van monfagewerkzaamheCen (2-99 -53520 I ).

_

en demontage-

@
Ka liber voor het controleren va n de I roeve n voo r
olie-afdichtveerringen (2-99-53 520S).

2in. d ia.

0'8lin.

T

{i:l
-T--

0 830in. dia.
t 0'005in.

t'750in.
d ia.

2'375in.
d

ia.

0'450i n.
0'453 i n.

l.75in. dia.

I

2'37 in. d ia.

l7|rn.

l*to 25oin'
i*

-rl

@

@
-t

Ring en bus voor demontege van de kraagbus

Ring en bus voor het samenstellen van de kraagbus

(2-ee -535202).

(2-ee-535203).
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@
Ring voor ondersteuning van het turbinewiel (2-9953 5207).

*--

0'03lin.

x
?5 in.

0'062in.

x

45o

0'125 in.

45o

MAXIMUM

0'062in.

x

45o

0'516 in. dia.

L-

lnsfelring t.b.v. het opmeten van de ruimte achter

het compressorwiel

(2-ee-53 s204).

goedk.

otk.

@

r.000f 2

t.00018
.18618 in.

.1958? in.

Persbus t.b.v. het monteren van de kraagbus en het
compressorwiel op de rotoras (2-99-535205).

Kaliber voor het controleren van de schoepenstand

bij staforuitvoering l9 |

.g

T'

(2-99-535209).

.=

l\

@

o

ofk.

goedk.

r.00012

1.00018

J5685 in.

1t 720 in.

s/tz

Persdoorn voor het persen van
pressorwiel (2-99-53 520ó).

com

20

de rotor-as uit

het

l!*ilrEfn

Kaliber voor hei controleren van de schoepenstano'
152 (2-99-5352 l0).

bij statoruitvoering

*\

