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DIESELMOTORENS PRINCIP 
Den effektive udnyttelse· af en forbrændingsmotor er først og fremmest 
afhængig af, hvorledes brændstoffet tilføres forbrændingskammeret og, 
om det sker på den rette måde og i rette mængde. 

Til dette formål bruger benzinmotoren karburatoren, -medens diesel-
motoren en indsprøjtningspumpe med forstøvere, der sidder i 
forstøverholdere. 

Karburatoren omdanner benzinen, så den bliver i stand til at blande sig 
homogent med den luft, der som følge . af stemplernes pulserende bevæ·-
gelse strømmer ned gennem karburatoren og ind i motorens cylindre. 
Stemplerne i motorens cylindre komprimerer nu denne blanding af 
benzin og luft, og en elektrisk gnist antænder blandingen på et forud-
bestemt tidspunkt i overensstemmelse med stemplets position i forhold 
til dettes topstilling. Denne antænding af blandingen bevirker, at den 
kemiske energi, der er bundet i benzinen, omdannes til varmeenergi, 
hvilket forårsager en kolossal expansion af den i forbrændingskammeret 
eksisterende luftart, der resulterer i at stemplet får . bevægelsesenergi og 
således bliver i stand til at udføre arbejdsslaget. 

En motors ydelse vil derfor afhænge af, hvor effektivt blandingen . af 
brændstof og luft foregår samt det rette antændelsestidspunkt, og i denne 
henseende er den moderne hurtiggående dieselmotor ingen undtagelse. 

Men i dieselmotoren er brændstoffet olie, og indsprøjtningen sker som 
nævnt gennem en pumpe med forstøvere. Selve antændingen finder sted 
gennem en større kompression, der bevirker selvantændelse af blandin-
_gen, og således uden brug af tændrør. 

Arbejdsgangen i dieselmotoren er som følger: 

9 ' -- Indsugningsslag: 

Kompressionsslag : 

Arbejdsslag: 

Almindelig atmosfærisk luft suges ind i cylin-
deren. 
Luften i komprimeres til et tryk på 
ca. 32-42 kg/cm2 (450-600 lbs/sq. in), hvorved 
der udvikles varme. 
Når stemplet er i en bestemt ·position 
i forhold til dettes topstilling, sprøjtes en be-
stemt mængde brændstof ind i cylinderen, hvor 
det, på grund af den høje temperatur i denne, 
antændes, og ligesom på . benzinmotoren bliver 
stemplet således . i stand til at udføre arbejds-
slaget. 
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Udstødningsslag: Stemplet går atter opad, og den forbrændte gas 
strømmer ud gennem udstødningsventilen. 

Det er - for at få en dieselmotor til at yde sit højeste - nødvendigt, 
at motoren forsynes med brændstof i det mest minutiøse forhold til 
det arbejde, man ønsker den skal udføre, og at hver eneste indsprøjt-
ning bliver afpasset med den yderste nøjagtighed. Når indsprøjtnings-
pumpen har afmålt det nøjagtige kvantum brændstof, sendes dette under 
et så højt tryk, at brændstoffet -bliver forstøvet, gennem en forstøver-
munding ind i motorens forbrændingskammer, hvor det blander sig 
homogent med luften, og under antændingen normalt brænder udert 
lugt eller røg. 

Da denne proces må gentages mange hundrede gange i minuttet, er ·det 
af stor betydning, at det indsprøjtningsudstyr, der anvendes, er for-
arbejdet med den yderste præcision og af de bedste materialer. · 

Med traditioner, der går tilbage til 1893 , har C.A.V. gennem sin indsats 
ved fremstillingen af til dieselmotorer skabt sig 
navn, der borger for højeste kvalitet. - 1 

BRÆNDSTOFPUMPENS KONSTRUKTION 
CA.V. indsprøjtningspumpen, som er af stempeltypen, har eet pumpe-. 
element pr. motorcylinder. Slaglængden er konstant, og den er forsynet 
med returfjedre. 

Pumpen drives af en knastaksel og leveres i to typer, under betegnel-
serne »BPE« og >>BPF«. Forskellen på disse to typer er, at »BPE« 
pumpen drives af sin egen knastaksel, som er indbygget i pumpehuset, 
medens »BPF« pumpen drives af en knastaksel fra motoren. 

C.A.V. indsprøjtningspumper leveres i begge udførelser til flercylindrede 
motorer, medens kun »BPF« typen leveres 1-cylindret. 

Som vist på fig. 2 består hvert pumpeelement af følgende hoveddele : 

(a) Pumpecylinder med pumpestempel (3 og 4) 
(b) Trykventil med tilhørende sæde (2) 

Pumpecylinder med pumpestempel og trykventil med sæde er1 

alle fremstillet af det fineste hærdede præcisionsstål, og er forarbejdet 
med minimale tolerancer for at give en nøjagtig virkning ved . store 
hastigheder og under store tryk. Hvert af disse respektive sæt må 
tragtes som uadskillelige, og leveres derfor også kun sammen to og td. 

Indsprøitningspumpen .forsynes med brændstof fra en tank. Olien 
enten , når tanken er placeret højere end pumpen, som følge af 
kraften direkte ned til pumpen, eller den tilføres ved hjælp af en . 
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Fig. 2. Gennemslcåret pumpeelement. 

1) Ventilfjeder 
2) Trykventil med sæde 
3) og 4) Pumpecylinder med pumpe-

• stempel 
5) Reguleringsstang 
6) Tandkrans 
7) Reguleringsbøsning 

Inden brændstofolien kommer ind i indsprøjtningspumpens 
passerer den et brændstoffilter, hvorved det sikres at olien er ren, når 
den kommer ind i pumpen - et forhold af yderste vigtighed både for 
den korrekte indsprøjtning og pumpens og forstøvernes levetid. 

Fra indsprøjtningspumpens sugekammer flyder igennem . 
små sideporte ind i de forskellige elementers pumpekamre. I ; 
For at kunne variere det kvantum brændstof, der befordres pr, slag, er 
stemplet forsynet med en lodret kanal (se 0fig. 4) , der går fra stemplets 
øverste kant ned til en ringformet fure, hvis øverste kant er skåret op · 
som en spiralformet kurve. 

Stemplet er således indrettet, at det kan dreje sig om sin egen længde: 
akse i cylinderen, medens det arbejder. 

ARBEJDSMÅDE 
Fig. 4 illustrerer pumpestemplets arbejdsgang. 

Når stemplet er i bundstilling som ved (a), kan der flyde brændstof 
gennem cylinderportene. 

Trykledningerne, der fører fra indsprøjtningspumpen til forstøverne, er · 
altid - under normale forhold - fulde af brændstof. 
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Når stemplet på sin vej lukker for de to cylinderporte (b) , 
spærrer stemplet en vis mængde brændstof inde i cylinderen, og den 
eneste vej dette brændstof kan komme ud igen, er gennem trykventilen. 
Denne er fjederbelastet, således at der skal et vist tryk til at åbne den. 
Dette sker, når brændstoffet på grund af stemplets stadige bevægelse 
opad udøver et med stempelbevægelsen stigende pres på denne ventil, · 
som da på et givet tidspunkt åbner sig . og tillader brændstoffet undet 
tryk at løbe ind i den pågældende motorcylinders trykledning. Da tryk-
ledningen allerede i forvejen er fuld af brændstof, forårsager denne 
ekstra mængde brændstof en forøgelse af trykket i ledningen, der be-
virker, at. forstøYerventilen åbner sig, og brændstoffet sprøjtes - stadig 
under tryk - ind i motorens forbrændingskammer. 

o 4/ i <,M r":. r.:-

(a) .(b) (c) (d) (e) (f) 

Fig. 4. Pumpestempel vist i forskellige stillinger. 

Befordringen af brændstof fra pumpecylinder til forstøver ophører, så-
snart stemplets spiralformede kant åbner for den højre cylinderport (c), 
for i dette øjeblik kommer trykrummet oven over stemplet i forbinddse 
med sugerummet, hvorved trykforskellen mellem trykledning og suke-
kammer udlignes, og trykket i hele systemet falder så meget, at trykven-
tilens fjeder bliver i stand til at lukke ventilen, og samtidig lukker forstø-
verventilen sig på grund af det nu formindskede tryk i ledningen. Tids-
punktet for brændstofbefordringens ophør, og dermed befordringsmæng-
den, ændres ved drejning af pumpestemplet, således at stemplets spiral-
formede kant er længere eller kortere tid om at sætte pumpecylinderens 
trykkammer i forbindelse med sugekammeret. 

(Sammenlign stemplets stilling ved c, d og e, som illustrerer henholdsl is 
I fuld ydelse, halv ydelse og tomgang.) 

Fig. 4 f viser stemplets stilling, når motoren ønskes stoppet. Den lod-
rette kanal er nu konstant i forbindelse med sugekammeret, og der vil 
derfor. ikke - i rummet over stemplet - opstå et tryk, der er stort 
til at ibne den fjederbelastede trykventil. ' · 

Drejningen af stemplet foretages af reguleringsstangen, og for at gøre 
denne drejning af stemplet mulig under arbejdsgangen, er der anbragt 
en reguleringsbøsning omkring pumpecylinderen (se fig. 2). Omkring · 
reguleringsbøsningens øverste ende er anbragt en tandkrans , medens · 
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den forneden er forsynet med to vertikale udskæringer, hvori to tvær-
gående flige forneden på stemplerne er anbragt. Reguleringsstangen 
griber ind i reguleringsbøsningens tandkrans, og når denne drejes, vil 
stemplet også drejes i forhold til cylinderen, hvorved brændstofmængden 

·reguleres. 

Reguleringsstangen er i forbindelse" med alle pumpeelementerne og er 
ved hjælp af passende forbindelser udvendig forbundet enten med en 
regulator eller anden reguleringsanordning. 

TRYKVENTIL MODVIRKER DRYPNING 
Så snart den spiralformede kant på stemplet afdækker portene i pumpe-
cylinderen, falder trykket i denne. Trykventilen vil herefter, som før 
nævnt, under påvirkning af ventilfjederen og det højere tryk i tryk-
ledningen lukke sig og dermed afskære forbindelsen mellem pumpen 

Lukket 

Fig. 5. Trykventil. 

og forstøveren, indtil det næste indsprøjtningsslag finder sted. Tryk-
ventilen virker således som tilbagetryksventil, men udfører også en 
anden , og i høj grad vigtig funktion, nemlig at lette trykket i trykled-
ningen. Dette opnås på en enkel og sikker måde ved en særlig kon-
struktion af trykventilen.• Under befordringen af brændstoffet bliver 
trykventilen løftet af sit sæde, således at brændstoffet · kan løbe ud i 
trykledningen langs de fire lodrette notgange. Oven over disse notgange 
findes et kort, cylindrisk stempel, som passer nøjagtigt ned i ventil-
føringen , og over dette stempel sidder selve ventilkeglen. Trykventilen 
lukker på den måde, at det cylindriske stempel først går ned i ventil-
føringen, hvorved forbindelsen mellem trykledning og trykrum afbrydes. 
Først da synker ventilkeglen ned på sit sæde. Derved forøges trykled-
ningens volumen med hvad der svarer til det lille stempels volumen-
indhold, og der finder' øjeblikkelig en afspænding, sted af brændstoffets 
tryk i trykledningen , med det resultat, at forstøverventilen luk-
ker sig. 
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- AEGULERING AF YDELSE 
I den ene ende af pumpehusets udvendige side, på hØjde med regule-
ringsstangen, er indgraveret ordet »stop« og en pil, der angiver, i hvilken 
retning reguleringsstangen skal flyttes for at stoppe motoren . Når 
pumpestemplet har en sådan stilling, at den lodrette kanal danner kon-
stant forbindelse mellem trykrum og sugekammer, finder der ingen be< 
fordring af brændstof sted, og motoren vil derfor ikke være i stand til 
at arbejde. Ved start af mot.oren bør reguleringsstangen flyttes over til 
start-stillingen, hvilket bevirker, at stemplernes stilling bliver som vist 
på fig. 4..a. I denne stilling giver stemplerne egentlig mere brændstof 
end motoren kræver ved fuld ydelse, men der opnås ved denne stempel-
stilling en lettere start. Det er derfor meget vigtigt - når motoren er 
st.artet - at reguleringsstangen flyttes , så der kun befordres den mængde 
brændstof, der er nødvendig for den ydelse, man ønsker af motoren. 
Kun ved selve starten af motoren må der leveres brændstof i overmål. 
Følgerne af en stor brændstofmængde er, at udblæsningen bliver tæt og 
osende, og svære kulaflejringer vil· sætte sig i motoren. I fig. 4 b og c, 
vises pumpestemplernes stilling ved normal ydelse. Reguleringsstangen 
forbindes i den ene ende med en regulator, der enten kan arbejde meka-
nisk eller ved hjælp af vacuum: I visse tilfælde forbindes regulerings-
stangen med en håndregulator eller fcdpedal. 

·Det må påses, at trækket i forbindelserne er lige, således at regulerings-
stangen ikke vrides eller belastes skævt, da reguleringsstangens tænder 
derved kan bide sig fast i tandkransen, hvilket bevirker at reguleringen 
bliver ustabil. 

Det er bedst, hvis forbindelsen mellem reguleringsstangen og regule-
ringsanordningen etableres ved et gaffelhoved. Dette har kun praktisk 
betydning for pumper af BPF-typen. Et sådant gaffelhovede er vist 
på fig. 6. 

Fig. 6. Gaffelhovede. 

UDLUFTNING AF INDSPRØJTNINGSSYSTEMET 
Udluftning af indsprøjtningssystemet er nødvendigt: 

1) første gang pumpen sættes i drift , 
2) når pumpen sættes i drift efter at have været ubenyttet gennem 

længere tid, 
3) når pumpen eller tilløbs- og trykledninger af en eller anden grund 

har været •afmonteret eller er løsnet, 
4) og endelig, når der befinder sig luft i ledninger eller pumpe. 

10 

I 

1 

Udluftning af BPE pumpen. 
1. Udluft først filtret. 

2. Pumpehuset er forsynet med udluftningspropper eller haner, og ud-
luftningen af pumpen foretages igennem disse. 
Såfremt indsprøjtningspumpen er forsynet med en overliggende tank , 
vil brændstoffet, når hanen elle" proppen åbnes , løbe ud ved egen 
hjælp. Er indsprøjtningspumpen derimod forsynet med en -føde-' 
pumpe, må brændstoffet bringes til at løbe ud af pumpehusets . (i p 
luftningsanordning, ved hjælp af håndbetjening f7 IC) \/v7 rM/ 

3. Bevæg reguleringsstangen til den stilling, der giver maximum brænd-
stofmængde, og start motoren. Medens denne arbejder, løsnes for-
støvernes omløbermøtrikker - een ad gangen - og man lader 
brændstoffet løbe ud her, indtil det er fri for luftbobler, hvorefter 
omløbermøtrikken strammes på behørig måde. 

Udluftning af BPF pumpen. 
1. Udluft først filtret. 

2. indgangsrørets omløbermøtrik og lad løbe ud her, 
til det er fri for luftbobler, hvorefter omløbermøtrikken tilspændes. 

3. Trykledning og forstøver udluftes, som omtalt under punkt 3, i 
foregående afsnit. 

SMØRING 

BPE pumpen. 
Den nederste del af-pumpehuset skal altid være fyldt op med smøreolie . 
Til brug ved kontrollering af oliestanden er der i pumpehuset monteret 
en oliestandsmåler, forsynet med et mærke, som viser den højeste olie-
stand, der må være i pumpehuset. Denne må kontrolleres regelmæssigt, 
fordi korrekt oliestand er af stor betydning for de arbejdende deles 
levetid. 

Da en, omend ringe, mængde brændstof altid finder vej ned til knast-
axelhuset, vil oliestanden her automatisk stige. Visse nyere pumpe-
modeller er derfor forsyne't med en aftapningsprop på siden af pumpen, 
hvorigennem den overskydende olie ved regelmæssige eftersyn tømmes 
ud. På de nyeste modeller i brændstofpumper foregår denne aftapning 
af overskydende olie automatisk gennem et dræn . 

BEMÆRK : 
Som smøremiddel i knastaxelhuset må kun anvendes den bedste kvalitet 
motorolie. Pumpestemplerne behøver ingen direkte smøring, idet brænd-
stofolien virker som smøremiddel for disse. 

11 
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- BPF pumpen. 
Den eneste form for smøring, der er nødvendig på denne pumpetype, 
er regelmæssigt at give stempelløfterne lidt motorolie, og dette kan gøres 
gennem kontrolhullerne. Ligesom ved BPE-pumpen behøver stemplerne _ 
ikke nogen direkte smøring. 

1 

MONTERING AF SPE-PUMPEN 
1- og 2-cylindrede indsprøjtningspumper model BPE kan enten mon-
teres på en vinkelflange, eller boltes direkte . på en flad konsol, der er 
forsynet med bolthuller. 

3-, 4- og 6-cylindrede brændstofpumper model BPE kan monteres på 
' en flad konsol med tapbolte, idet der i pumpehusets bund er passende 

bolthuller. Disse pumpetyper kan også monteres på en radial konsol 
(diameter 112 mm) med spændbånd og skru.er. 

Alle BPE-indsprøjtningspumper bør fastgøres således, at deres 
axel bliver så vandret som muligt, når motoren arbejder under normale 
arbejdsvilkår. Dette er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende smø-
ring af knastrullerne. 

Man må særlig passe på monteringsvinkler over 4°-6°. Er det nød-
vendigt at montere pumpen på en sådan måde, må det bemærkes ved 
bestillingen af indsprøjtningspumpen. 

Tilkobling. 
BPE-pumpen har forlænget kastaxel, som i begge ender er forsynet med 
en konus, således at pumpen, efter ønske, kan drives fra den ene 
eller den anden side. For at udligne de små differencer, der måtte 
være i stillingen mellem motorens og indsprøjtningspumpens axel, 
anvendes ved etablering af denne forbindelse en krydskobling, som er 
vist på fig. 7. Denne er specielt konstrueret til brug i forbindelse med 
C.A.V. indsprøjtningspumper, og er blevet til på basis af et omfattende 
forsøgsarbejde og erfaringer. Den leveres i to størrelser, passende til 
motoraxeldiametre på 20 mm og 25 mm. Koblingen er særlig robust i 
udforeisen, hvilket sikrer holdbarhed og dermed lang levetid i højere 
grad end den gamle type åbne rillekobling. · 

BEMÆRK: 
Såkaldte elastiske koblinger med gummikerne kan ikke bruges som 
forbindelsesled mellem motor og pumpe, da de meMører fare for, at en 
forskydning af indsprøjtningstidspunktet finder sted. 
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Fig. 7. 
c. A . v. krydskobling af den lukkede type. 

" i) Pumpesidens koblingshalvdel 
2) Speciel mldterskive 
3) Motorsidens koblingshalvdel 

Når indsprøjtningspumpen er monteret på en 4-takts motor, trækkes 
den med halv motorhastighed, medens den monteret på en 2-takts motor 
trækkes med samme omdrejningstal som motoren. 

C.A.V indsprøjtningspumper er anvendelige både til højre og vei:,stre-
gående omdrejningsretninger. Man må dog være opmærksom at 
indsprøjtningsrækkefølgen for de enkelte pumpeelementer, som m.a .rette 
sig efter tændingsrækkefølgen på motoren, ændrer sig omdreinmgs-
retningen . Dette problem kan dog afhjælpes ved krydsnmg trykled-
ningerne, således at den rigtige indsprøjtningsrækkefølge opnas. 

Indstilling af indsprøjtningspumpen 
i forhold til motoren. 
Ved indsprøjtningspumpens indstilling i forhold til motoren .må de 
respektive motorfabrikers vejledning følges nøje i hvert enkelt tilfælde. 

Finjustering af må derefter bestemmes ved 
provekøring af motoren. Man kan som regel høre på motorens gang, 
om den arbejder med det gunstige indsprøjtningstidspunkt. 

Det gunstige indsprøjtningstidspunkt opnås ved at indstille på koblingen , 
der består af to i forhold til hinanden forskydelige dele. 

Nøjagtigheden af indstillingen kan beregnes ved hjælp af koblings-
flangens graduering, idet hver delstreg repræsenterer 3° målt på pum-
pens knastaksel. 

Når samles, må man huske, at »O-punkterne« skal stå nøj-
agtig ud for hinanden. 

13 
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MONTERING AF BPF-PUMPEN 
Disse indsprøjtningspumper er forsynet med flange for tilspænding, me-
dens knast, knastaksel og løfter leveres af de respektive motorfabriker. 
De er konstrueret til at virke i lodret plan og bør monteres oven over 
knasterne på· en sådan måde, at stempelløftersystemet kan betjenes med • 
et håndtag, om dette ønskes. 

Fig. 8. Type BPFlA .. /00 
Type BPFlB . . /00 
Type BPFlZ .. /00 

Fig. 9. Type BPFlA .. /03 
Type BPFlB .. /03 
Type BPFlZ"/03 

Model BPFlA cnkelt-cylindrede pumper leveres med monteringsflange 
i 3 forskellige udførelser som følger: 

1) BPFlA .. /00 Vandret flange med længdeaksen parallel med regu-
leringsstangen {fig. 8). 

2) BPFlA . . /03 Vandret flange med længdeaksen vinkelret på regu-
leringsstangen (fig. 9). 

3) BPFlA . . /05 Vandret flange af rektangulær form og indsugnings-
røret parallelt med reguleringsstangen (fig. 10). 

Fig. 10. Type BPFlA"/05 
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Fig. 11. Type BPFlB .. /04 
Type BPFlZ . . /04 

BPFlB og BPFlZ enkeltcylindrede pumper har også 3 forskellige flange-
konstruktioner, nemlig følgende: 

1) BPFlB " . /00 og BPFlZ ". /OO_Flange som på BPFlA ". /00 (fig. 8). 

2) BPFlB ". /03og BPFlZ " . /03 Flange som på BPFlA ". /03 (fig. 9) . 

3) BPFlB ". 104 og BPFlZ ". /04 Fmsynet med en lodret flange parallel 
med reguleringsstangen (fig. 11). 

Modellcmc BPFlC, BPFlX og BPFlD leveres med to forskellige flange-
konstruktioner, som er vist på fig. 12 og 13, med typebetegnelserne: 

1) BPFlC .. / 00, BPFlX .. /00 og BPFlD . . /00. Vandret flange med 
længdeaksen parallel med reguleringsstangen (fig. 12). 

2) BPF.lC "/03, BPFlX .. / 03 og BPFlD " /03: Vandret flange med 
længdeaksen vinkelret på reguleringsstangen (fig. 13). 

Fig. 12. Type BPFlC .. /00 
Type BPFlX .. /00 
Type BPFlD . . /00 

Fig. 13. Type BPFlC "/03 
Type BPFlX . . /03 
Type BPFlD .. /03 

BPF-type indsprøjtningspumper bør monteres i en sådan højde over 
knastakslen, at stemplet kan bevæges gennem sit fulde slag uden at 
berøre trykventilen i sin øverste stilling og fjederringen i sin nederste. 

Knasten på de forskellige typer indsprøjtningspumper må maximalt have 
følgende løftehøjder: 

1. Model BPF. " A .""."" ."""" "". 
2. Model BPF."B ." .. " .. " .. "." .. " .. 
3. Model BPFlZ ... " .. . . """ .. ... "" . 
4. Model BPFlC """" ... .. .. ".""" 
5. _Model BPFlX ""."""."""."". 
6. Model BPFlD """." .. " .. " ." .. . . 
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Selv når den anvendte knast er af rigtig konstruktion, og pumpen er 
rigtigt monteret, må man sørge for, at der stadig er en vis tolerance ved 
slagets øverste og nederste ende. 

For modellerne BPFlA og BPFlB er denne tolerance ca. 1h mm, 
BPFlC 1 mm, BPFlX 1,2 mm og BPFlD 1,5 mm. For at lette mon-
teringen af pump.en, således at indstillingen af denne tolerance bliver 
rigtig, er indsprøjtningspumpen forsynet med et lille kontrolhul for 
hvert pumpeelement. 

I kontrolhullets kant er indgraveret et indexmærke (fig. 14), og et til-
svarende findes graveret på den igennem hullet synlige stempelløfter. 
Når de to mærker er ud for hinanden (a), er stemplet i en sådan stilling, 
at det begynder brændstofbefordringen. Når mærket kommer op til hul-
lets øverste kant (b), må dette ikke forsvinde for øjet, men skal begynde 
at gå nedefter igen, indtil det når hullets nederste kant (c), hvorefter det 
- uden at forsvinde - atter skal gå op. Såfremt stempelløfterens streg 
bevæger sig indenfor disse afgrænsninger, har stemplet de foreskrevne 
tolerancer med hensyn til trykventil og fjederring. 

. De anførte tolerancer må ikke ændres ved efterjustering af løfterne. 

På pumper af serien X viser mærkerne endvidere det teoretiske spilde-
punkt. 

(a) (b) ( C) 

Fig. 14. Den korrekte vandring af mærket på stempellofteren 
set gennem pumpens kontrolhul. 

TRYKLEDNINGER OG ANDRE RØRFORBINDEL· 
SER FOR BPE OG BPF BRÆNDSTOFPUMPER 
Rørforbindelsen fra tank til indsprøjtningspumpe skal være kobber-
ledning og have følgende dimensioner: 

Pumpestørrelse 
A ogB 
Cog Z 

X 
D 

indv. diameter 
8 mm 

12 mm 
16 mm 
19 mm 
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udv. diameter 
10 mm 
14 mm 
18 mm 
22 mm 

,) 

Trykledningerne fra indsprøjtningspumpen til forstøverne er af stål og 
skal have følgende dimensioner: 

Pumpestørrelse indv. diameter udv. diameter 
AogB 1,5 eller 2 mm 6 mm 
C ogZ 3 mm 6 eller 8 mm 
X ogD 3 mm 8 eller 10 mm 

Der bør ikke forefindes skarpe bøjninger på rørforbindelserne, ligesom 
rorene bør være så korte som muligt. 

Niplernc på trykrørene kan enten være særskilte nipler, der er sølv-
ioddet på rørene, eller de kan være formet af selve røret ved dannelsen 
af en krave i dettes ender ved hjælp af et C.A.V. spccialværktøj ET 078, 
som kan leveres fra CA.V. service depoter. 

BEMÆRK: 
Alle rørforbindclser skal før monteringen grundigt renses 111ed petro-
leum og derefter blæses rene og tørres med komprimeret foft. 

OPB.EVARING AF DIESEL-BRÆNDSTOF-OLIE 
Når brændstof indkøbes i større mængde, bør det opbevares i tanke 
af en sådan beskaffenhed, at de af _og til kan tømmes for at blive renset. 

Det bedste sted at lagre olien er i en dobbelt tank, der er således indret-
tet, at den ene del fungerer som aflejringstank, hvori alle grove partikler 
bundfældes. Fra opbevaringstanken bør brændstoffet fyldes på motor-
tanken gennem et passende tæt filter, så det bliver så rent som muligt, 
inden det skal bruges i motoren. 

ADSKILLELSE OG SAMLING 
Dette arbejde bør kun foretages af mekanikere, der er specielt uddan-
nede, og hvor det fornødne specialværktøj og prøveapparater forefin-
des. Gennemført renlighed bør udvises, når man gør forberedelser til 
at adskille indsprøjtningspumper. Alle jernspåner, snavs, støv etc. må 
således fjernes fra arbejdsbænken. Bænken bør dækkes med et stykke 
rent, fedttæt papir, og nogle rene bakker anvendes til at opbevare de 
forskellige smådele i. Det tilrådes også at have et fuldstændig rent, til-
dækket kar med ren og frisk petroleum til a"t afvaske delene i. Dersom 
værkstedet anvendes permanent til dieselarbejde, bør arbejdsbænken være 
beklædt med en zinkplade, linoleum eller lign materiale, som er let 
at gøre rent. 

Særlig forsigtighed må udvises med pumpestemplet og cylinderen, der, 
som allerede omtalt, er forarbejdet med den yderste nøjagtighed og altid 
skal arbejde sammen som et uadskilleligt .par. 
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Fig. 15. Adskillelse af BPE indsprøjtningspumpen. 

1) Bundprop 11) Pumpecylinder 
2) Oliemålepind 12) Fjeder til pumpestempel 
3) Lukkeprop 13) Trykventil & sæde 
4) Forskruning til føderør 14) Fjeder til trykventil 
5) Inspektionsdæksel 15) Trykventilholder 
6) Skrue til inspektionsdæksel 16) Møtrik til trykrør 
7) Låseskrue med pakning 17) Kontrolstang 
8) Knastaxel 18) Aftrækker til trykventil 
9) Lejeskjold 19) Holder til stempelløfter 

10) Pumpestempel 

\ 

De må således aldrig berøres med fil, skrabejern eller andet hårdt værk-
tøj, og hvis de skulle blive beskadiget, ,. bør hele indsprøjtningspumpen 
sendes til nærmeste C.A.V. service-depot til eftersyn. Forsøg på midler-
tidig udbedring ved anvendelse af slibepasta bør undgås. 

18 

4 

17 

9 

8 

Trykventilen og sædet bør behandles med samme varsomhed, da disse 
dele ligeledes fra fabrikens side er slebet 'sammen og kun må arbejde 
som en enhed, 

Hvis der opstår skade på den ene eller anden af komponenterne, må 
hele parret udskiftes med et nyt. 

For at opnå en korrekt samling og regulering således at indsprøjtnings-
pumpen giver den ønskede ensartethed i ydelse, er det nødvendigt at 
anvende dels C.A.V.'s specialværktøjer, og dels visse specielle afprøv-
ningsapparater, der er således konstrueret, at indsprøjtningspumpens 
ydelse kan kontrolleres ved alle hastigheder, ligesom eventuelle fejl 
kan lokaliseres ved alle hastigheder. 

Hvis dette udstyr ikke forefindes, er det uforsvarligt at påbegynde 
reparation af en C.A.V. indsprøjtningspumpe. I stedet bør den indsendes 
til det nærmeste autoriserede C.A.V. service-depot. 

Adskillelse af BPE-pumpen. 
1. Aftag inspektionsdækslet. 

2. Stempelløfteren bringes i sin øverste stilling. 

3. Stempelløfteholderen (fig. 15/19) indskydes under stempelløfterens 
indstillingsskrue. 

4. Dette gentages for hvert pumpeelement, således at knastakslen bliver 
fri for påvirkninger, og lejeskjoldet (15/9) kan aftages. 

5. Er det nødvendigt at aftage indsprøjtningspumpens koblingshalvdel, 
må denne mærkes i forhold til akslens stilling, således at man ved 
indsprøjtningspumpens samling får den korrekte tændingsrækkefølge. 

Aftageisen af koblingen fra knastakslens konus bør aldrig foregå ved 
hjælp af en hammer, kun ved brug af den specielle C.A.V. koblings-
aftrækker ET 008. 

3. Aftag bundpropperne (15/1) med C.A.V. specialværktøj ET 105. 
Skub stempelløfteren opad, indtil det er muligt at udtage stempel-
løfteholderen, hvorefter stempelløfter, den nederste fjederplade, stem-
pelfjederen og stemplet kan tages ud. 

4. Afskru trykventilholderen (15/15) og udtag trykventilfjederen og 
selve ventilen. Ventilsæde og pakning kan nu tages ud ved hjælp 
af aftrækkerværktøj (15/18). 

5. Udtag låseskruen (15/7) og tryk cylinderen op nedefra ved hjælp 
af en fiberdorn eller trædorn. 
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Samling af ·BPE'-pumpen. 
Ved samling af indsprøjtningspumpen må man være meget forsigtig · 
med at alle dele er fuldstændig rene. De skal renses i ren petroleum 
og derefter tørres m. f. eks. komprimeret luft og endelig smøres : ind i 
ren brændstofolie. Tvist eller klude må ikke anvendes til aftørring. 

1. Sæt forsigtigt cylinderen ind i pumpen, således at den aflange rille 
på cylinderens udvendige side kommer ud for låseskruehullet i 
pumpehuset. 

2. Monter derefter ventilsæde og pakning, hvorefter trykventilen med 
dens fjeder sættes på plads. 

3. Trykventilholderen skrues på, og det hele spændes sammen med et 
moment på 40 lbs./foot (5,5 m/kg). 

4. Monter reguleringssta11gen, således at de to kørnerprikker, der fin-
des i hver ende af denne, flugter med pumpehusets sider. 

5. Monter reguleringsbøsningen med tandkrans og den øverste fjeder-
plade, således at tandkransens sammenspænding danner en ret vinkel 
med reguleringsstangen . 

6. Sæt derefter stemplet med fjeder og nederste fjederplade ind i 
cylinderen, således at den med en streg mærkede stempelflig kom-
mer til at vende udad i reguleringsbøsningen, der også er forsynet 
med et mærke, som altså skal falde sammen med stempelfligens. 

7. Monter stempelløfteren og pres imod fjederen, indtil stempelløfte-
holderen (15/19) kan komme ind mellem stempellofterens stilleskrue 
og pumpehuset. . 

8. Sæt knastakslen på plads i sit leje i pumpehuset, men pas på .at 
koblingen er monteret således på knastakslen, at den korrekte 
tændingsrækkefølge bibeholdes. 

BEMÆRK: 
Knastakslen vil give forskellig tændingsorden i henhold til hvilken 
stilling den indtager i indsprøjtningspumpen. En knastaksel til en 
4-cyl. indsprøjtningspumpe vil normalt give tændingsrækkefølgen 
1-3-4-2, men hvis den vendes 180°, vil tændingsrækkefølgen blive 
1-2-4-3. 
Det samme vil være tilfældet med en knastaksel til en 6-cyl. ind-
sprøjtningspumpe. 

9. Sæt derefter lejeskjoldet ind over knastakslen og spænd sikrings-
skruerne. 

10. Sæt tilførselsrørets møtrik samt endeprop (15/3) og oliemålepinden 
(15/2) på plads. 

11. Smør den hvælvede pakningsflade på bundpropperne (15/1) med 
blyhvidt eller anden tætningsmasse og stram dem godt. 
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12. Fyld knastakselhullet med smøreolie til ·den foreskrevne højde 
(jvf. afsnit: Smøring), og husk altid at benytte den bedste kvalitet 
motorolie til dette formål. 

13. Foretag derefter en kalibrering og justering af indsprøjtningspum-
pen efter C.A.V.'s specifikationer. 
Denne justering og kalibrering skal foretages på en speciel prøve-
bænk for indsprøjtningspumper. Særlig anbefales »HARTRIDGEcc 
prøvebænk. 

14. Sæt inspektionsdækslet på plads. 

15. Når pumpen skal monteres på motoren, må vejledningen fra motor-
fabriken nøje følges, jvf. afsnittet »Montering af BPE-pumpen«. 

Adskillelse af BPF-pumpen. 
1. Skub stempelstyret (16/5) opad, indtil en hjælpepind kan skubbes 

ind i låsehullet, der findes i halsen under flangen, således at fjeder-
låseringen kan udtages. 

2. Når hjælpepinden tages ud, vil stempelstyret (16/5), den nederste 
fjederplade (16/10), stempelfjeder (16/9) og stemplet (16/7) glide ud. 

J. Skru trykventilholderen (16/14) af, tag fjeder (16/13) og trykventil 
(16/12) ud. Ventilsædet og dets pakning (16/15) kan nu fjernes ved 
hjælp af den specielle C.A.V. aftrækker (16/19) . . 

4. Låseskruen (16/4) skrues ud, og pumpecylinderen (16/7) kan da 
skubbes ud nedefra ved hjælp af en fiber- eller trædorn. 

Samling af BPF-pumpen. 
1. Cylinderen sættes forsigtigt ned i pumpehuset, ,.således at den af-

lange rille på cylinderens udvendig side komm-er ud for låseskrue-
hullet i pumpehuset. 

2. Sæt ventilsædet og pakning på plads, hvorefter trykventilen og 
dens fjeder monteres. Skru tilsidst trykventilholderen på og spænd 
på behørig måde med et moment på 40 lbs./foot (5,5 m/kg). 

3. Reguleringsbøsning med tandkrans monteres fra neden på en sådan 
måde, at mærkerne henholdsvis på reguleringsbøsningens tandkrans 
og på kontrolstangen svarer overens med hinanden. 

4. Indsæt den øverste fjederplade og før stemplet monteret med fjeder 
og den nederste fjederplade op i pumpecylinderen, idet man sørger 
for, at stempelfligen med mærket vender ud· imod kontrolhullet. 

5. stempelstyret og skub det opad, indtil en hjælpepind kan 
stikkes igennem låsehullet på flangehalsen, således at fjederrin-
gen kan sættes på plads i sin rille. 

6. Derefter ju_steres og kalibreres indsprøjtningspumpen i henhold til 
C.A.V. kalibreringstabel på f. eks. et Hartridge prøvebord. 
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Flg. 16. 

1) Forskruning til føderør 
2) Møtrik til føderør 
3) Inspektionsdæksel 
4) Låseskrue med pakning 
5) Stempelstyr 
6) Låsering 
7) Pumpecylinder & stempel 
8) Fjederplade, øverste 
9) ·Fjeder til pumpestempel 

10) Fjederplade, nederste 
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11) Løftetap 
12) Trykventil 
13) Fjeder til trykventil 
14) Trykventilholder 
15) Pakning til trykventil 
16) Møtrik til · trykrør 
17) Tandkrans 
18) Kontrolstang 
19) Aftrækker til trykventil 

.. 

·1 
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VÆRKTØJ 
For at adskillelsen og samlingen af pumpen kan foregå på korrekt måde, 
skal der altid anvendes det til de forskellige · processer ovenfor anførte 
C.A.V. specialværktøj . En komplet fortegnelse (katalog. no. 1501D) over 
dette værktøj kan fås ved henvendelse til vort firma eller det nærmeste 
C.A.V. depot, der ligeledes er i stand til at levere værktøjerne fra lager. 

KORTFATTEDE SPECIFIKATIONER 
Medens stempelslagets længde indenfor hver pumpeserie er konstant, kan 
diameteren af stemplet varieres efter ønske og behov, således at yde-
.evnen af en bestemt størrelse· pumpe er afhængig af, hvilken størrelse 
element (stempel), der er monteret. 
Det fremgår af nedenstående specifikation bl. a. hvilke forskellige ele-
mentstørrelser, der leveres indenfor hver pumpeserie (standardtyper). 

Kun elementerne i den enkelte serie er indbyrdes udskiftelige. 

Type BPE ... brændstofpumper. 

BPE .. A- STEMPELSLAG 7m,m I 
Stempel- Max. brænd- I 
diameter 

4,0 mm 
5,0 )) 
6,0 )) 
6,5 )) 
7,0 )) 

pr. slag 
25 mm3 
40 )) 
60 )) 
87 )) 

102 )) 

BPE"B-STEMPELSLAG 1om/m 
5,0 mm 
6,0 )) 
6,5 )) 
7,0 )) 
7,5 )) 
8,0 )) 
9,0 )) 

10,0 )) 

65 mm3 
100 )) 
125 )) 
135 )) 
160 )) 
180 )) 
230 )) 
280 )) 

BPE .. z- STEMPELSLAG 12m/m 
10,Q .mm 500 mm3 
11,0 )) 650 " 
12,0 )) 800 )) 
13,0 )) 900 )) 
14,0 )) 1100 )) 

V ÆGT: 

Type Antal cyl. kg 

BPE4A 4 8,2 kg 

BPE6A 6 9,5 )) 

BPE2B 2 6,8 )) 

BPE3B 3 8,6 » 

BPE4B 4 9,5 )) 

BPE5B 5 11,3 )) 

BPE6B 6 13,6 )) 

BPE2Z 2 9,5 )) 

BPE4Z 4 14,0 )) 

BPE6Z 6 21,3 )) 

BPE8Z 8 29,0 )) 

Alle BPE. . . pumper er forsynet 
·med 
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Type BPF ... brændstofpumper. 

BPF . . A - STEMPELSLAG 7m/m BPF .. C- STEMPELSLAG 15m/m 
Stempel- Max. brænd- 10,0 mm 550 mm3 

diameter stofmængde 11,0 . )) 650 ' )) 
pr. slag 12,0 )) 800 )) 

4,0 25 mm3 13,0 )) 950 )) 
mm 

1100 5,0 40 14,0 )) )) 
)) )) 

6,0 60 15,0 )) 1250 )) 
)) )) 

16,0 )) 1400 )) 

18,0 )) 1800 )) 

BPF .. B - STEMPELSLAG tom/m BPF, .X-STEMPELSLAG 22m/m 
5,0 mm 65 mm3 12,0 mm 1200 mm3 

6,0 )) 100 )) 14,0 )) 1800 )) 

6,5 )) 125 )) 16,0 . .,, 2400 )) 

7,0 » 135 )) 17,0 )) 2800 )) 

7,5 )) 160 )) 18,0 » 3200 )) 

8,0 )) 180 )) 20,0 )) 4000 )) 

9,0 )) 230 )) 

10,0 )) 280 )) BPF ... D- STEMPELSLAG JOm/m 
14,0 mm 2300 mm3 
16,0 )) 3000 )) 

BPF"Z-STEMPELSLAG 12m/m 18,0 )) 4000 )) 

10,0 mm 500 mm3 20,0 )) 5000 )) 

11,0 » 650 )) 

BPF .. E - STEM PELS LAG 35_m/m 12,0 >) 800 )) 

13,0 )) 950 )) 20,0 mm 6500 mm3 

25,0 )) 11000 )) 

30,0 )) 16000 )) 

V ÆGT: 

Type Antal cyl. Pumpe hus Ca. vægt 

BPFlA 1 aluminium 0,5 kg 
BPF2A 2 )) 1,4 )) 

BPFlB 1 støbejern 1,8 )) 

BPF2B 2 aluminium 2,5 )) 

BPF3B 3 )) 3,4 )) 
BPF4B 4 )) 4,5 )) 

BPFlZ 1 støbejern 3,2 )) 

' BPFlC 1 )) 4,5 )) 

BPFlX 1 )) 10,4 ' » 
BPFlD 1 )) 12,7 )) 

BPFlE 1 )) 31,8 )) 
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FEJLSØGNING 
BPE OG BPF BRÆNDSTOFPUMPER 

Vanskeligheder · i forbindelse med motorens brændstofindsprøjtning kan op-
stå som følge af flere forskellige årsager, der kan føres tilbage til pumperne. 
Disse vanskeligheder, de sandsynlige årsager til dem samt forslag til udbed-
ring findes anført i nedenstående tabeller. 

Hvis det anses for sandsynligt, at årsagen er at finde i pumpen, er det før-
ste, der bør gøres, at afbryde rørforbindelsen mellem pumpen og forstøverne. 
Hvis motoren derefter drejes med pumpekontrolstangen på fuld ydelse, vil 
det let kunne konstateres, om pumpen leverer brændstof. Alle pumpens af-
gangsforbindelser må efterses, for at det kan konstateres, om samtlige pumpe-
elementer er i orden. I nedenstående tabel refererer ordet »pumpe« enten 
til pumpen som helhed eller til de enkelte pumpeelementer. Se iøvrigt ill. 
no. 15 og 16. 

1. MOTOREN STARTER IKKE ELLER GÅR I STÅ EFTER KORT TID 

Mulig årsag 

Pumpen tilfører 
ikke brændstof 

Pumpen tilfører 
ikke brændstoffet e regelmæssigt 

Hvor fejlen kan være 

a) Brændstofhane 

b) Brændstoftank 

Hvordan fejlen afhjælpes 

Skal være åben 

Skal indeholde et tilstrækkeligt 
kvantum brændstof 

c) Olletllførselsrør Rørene renses og filterklæde eller 
eller filterelementer filterpude udskiftes 

d) Luft i pumpen Udluft filtret og pumpen 
(se afsnittet »Udluftning«) 

e) Pumpestempel Er det slidt, udskiftes det. Under-
søg filtret og udskift om nødven-
digt elementet 

f) Trykventil Rens og undersøg den. Er den slidt 
eller beskadiget, udskiftes bådeven-
til og sæde 

g) Luft i pumpen 

h) Trykventilfjeder 

j) Trykventil 

k) Stempelfjeder 

1) Pumpestempel 

m) Olietilførselsrør . 
eller filterelementer 

n) Oliestand mellem 
tank og pumpe 
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Udluft filtret og pumpen 
(se afsnittet »Udluftning«) 

Udskift den, hvis den er knækket 
Hvis dens pakfiade eller styr er 
beskadiget, udskiftes hele ventilen 
Udskift den, hvis den er knækket 

Sidder det fast, renses det og sæt.-
tes på igen. Virker det derefter 
ikke rigtigt, udskiftes hele elemen-
tet (stempel og cylinder) 

Rens og undersøg dem; er de til-
stoppet, udskiftes klæde eller fil-
t.erpude 
Forøg den, hvis den er for lille 



Mulig årsag 

Øjeblikket for ind-
sprøjtningens begyn-
delse forrykket 

Hvor fejlen kan være 

o) Indstillingsskrue 
til ventilløfter 

p) Knastprofiler 

2. MOTOREN TRÆKKER IKKE 

Brændstofmængden 
pr. slag er util-
strækkelig 

a) Trykventil 

b) Tryksystemets 
forbindelser 

Hvordan fejlen afhjælpes 

Hvis den er løs, indstilles den, 
og møtrikken skrues fast 

Er de meget slidt, udskiftes 
knastakslen 

Er den utæt eller på anden måde 
defekt, udskiftes både ventil og 
sæde 

Lækker det, renses forbindelsesfla-
derne, og de enkelte dele efter-
spændes 

3. MOTOREN ER MEGET TILSODET""\ 

Brændstofmængden 
pr. slag er for stor 

a) Tandkrans-
regulator 

Hvis den er forskubbet, fordi dens 
fastspændingsskrue er løs, indstilles 
den, og skruen fastspændes 

4. MOTORENS MA-KSIMALHASTIGHED ER FOR STOR 

Kontrolstangen 
har sat sig fast 

a) Pumpestempel 

b) Kontrolstang 

Hvis det sidder fast, må hele ele-
mentet afmonteres og renses. Er 
det beskadiget, udskiftes elementet 
(stempel og cylinder) 

Rens tandstangen, hvis det til-
trænges 

LÅNE-SERVICE 
Ved mere omfattende reparationer og justeringer, der ikke kan klares på 
stedet, og hvor det drejer sig om almindelig gængse typer brændstofpumper, 
der indsendes til et af de autoriserede C.A.V. service-depoter, stilies på an-
fordring gratis et tilsvarende lånesæt til disposition, medens det originale 
sæt bringes i stand. 

Detaillerede ·oplysninger om denne specielle service kan indhentes hos nær-
meste C.A.V. service-depot. 

kETNER 
·AXEL Kfm!R · KØBENHAVN · 
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Forklaring til 
TYPE B E T E G -N E L S E R 

BRÆNDSTOFPUMPER 
TYPE BPE". & BPF ... 

EXEMPEL: BPE4B70Q400/3S533EL 
B ...... . Britisk fabrikat 
P .... . .. Brændstofpumpe 
E ell. F .. Type brændstofpumpe: 

E = pumpe med egen knastaxel 
F = pumpe til flangemontering, uden egen knastaxel 

4 ........ Antal cylindre (fra 1-8) · 
B ....... Stemplets slaglængde: 

A = 7 m /m 
B = 10 -z = 12 -c = 15 -

X = 22 m im 
D = 30 -
E = 35 -

70 .... .. . Stempel-diameter i tiendedele m /m : 
Serie A - 40 - 50 - 60 - 65 

B - 50 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 z - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 

X - 120 - 140 - 160 - 170 - 180 - 200 
D - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 
E -200-220-250-270-300 

Q •..... . 
400 ...... Samlingsnummer (kun betydning for BPE-pumper*): 

Hundreder: 
1 = knastaxel-hak i no. 1 ende*•) ingen flange 

for fødepumpe på fødehuset 
2 = knastaxel-hak i no. 2 ende, ingen flange 

for fødepumpe på pumpehuset 
3 = knastaxel-hak i no. 1 ende, fødepumpe kan. 

monteres 
4 = knastaxel-hak i . no. 2 ende, fødepumpe kan 

monteres 
Tiere : 
O = ingen regulator 
1 = regulator i no. 1 ende 
2 = - - 2 
Enere: 
O = uden forstiller • 
1 = med forstiller i no. 1 ende 
2= 

/3 ..•.... Dæksel monteret i stedet for fødepumpe 
S533 •..•. Nummer for individuel udførelse 
E •....•. Forsynet med brændstof-tilskuds-anordning 
L . . . . . . . af speciel konstruktion 

*) For BPF-pumpers vedkommende dækker tallene efter konstruk-
tionskoden den individuelle udførelse, incl. den pågældende flange-
type. 

••) No. 1 ende = venstre side af pumpen set mod inspektionsdækslet 
- 2 =højre 
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VACUUM REGULATORER 

Formålet med C.A.V .-vacuumregulatoren er at kontrollere brændstof-
pumpens - og dermed også motorens - ydel,:>e ved enhver given hastig-
hed mellem maximum og tomgang, som i forvejen kan bestemmes ved 
indstillelige stopskru er. 

Fig. 1. C.A. V. vacuumregulator anbragt på pumpen 
til en 6-cylindret motor. Bl.a. ses venturikontrol-

organet og forbindelsesrøret . 

Denne smidighed gør vacuumregulatoren særlig velegnet til brug for 
lastvogne, marine- og stationære motorer, ligesom regulatorens beskedne 
størrelse gør den meget anvendelig til mindre dieselmotorer, hvor der 
er begrænset plads, og vægtbesparelsen spiller en væsentlig rolle. 

PRINCIP OG KONSTRUKTION 
Det er velkendt, at luft, der strømmer gennem et rør, søger at skabe et 
vacuum i et andet rør, som under en vinkel munder ud i samme, og det 
er dette princip, der er anvendt i vacuumregulatoren. Det er her moto-,.. 
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Stopanordning 

1) Reguleringsarm 
2) Spjældventil 
3) Indsugningsåbning 
4) Tilslutning til vacuumrør 
5) Vacuumrør 
6) Tilslutning til vacuumrør 
7) Membranhus 
8) Regulatorhus 
9) Membran 13) 

10) Membranfjeder 14) 
11) Stop arm 15) 
12) Olie prop 16) 

Luftrensefilter 

Kontrolstangsstop 
Hjælpefjeder 
Stilleskrue 
Dykkerstempel 
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rens sugning, der udnyttes til fremstilling af den fornødne luftstrøm, 
der så atter gennem et flexibelt rør indvirker på en membran, som 
direkte er forbundet med brændstofpumpens kontrolstang. 

De to hovedorganer er: 

1. Venturien monteret mellem motorens indsugningsgrenrør og luft-
filteret samt 

2. Membranorganet, der er monteret direkte på brændstofpumpen. 

Fig. 3. 

1) Stilleskrue til maximal-
hastighed 

2) Stilleskrue til tomgang 

På fig. 2 og 3 ses, at venturien består af et hus, der er forsynet med en 
flange til direkte fastboltning på motorens indsugningsgrenrør samt en 
styrekant i den modsatte ende til fastgørelse af luftfilteret. Husets 
midterparti danner en venturi (indsnævring), hvis størrelse retter sig 
efter pågældende motortype. I indsnævringens mindste diameter findes 
en spjældventil (fig . 2/2), der regulerer luftstrømmen, og som bevæges 
af gaspedalen ved hjælp af en arm (2/1). Denne bevægelse, der går lige 
fra højeste hastighed til tomgangshastighed, begrænses af to indstillelige 
stopskruer (3/1-2) . I spjældventilens midterlinie findes desuden en til-
slutning. 

Membranorganet består af et hus (2/7) monteret på et støbt mellem-
stykke (2/8) og en lædermembran, der er indespændt mellem disse to 
dele, således at der opstår et lufttæt rum inde i huset (2/7). En let fjeder 
(2/10), der virker på membranen, har til opgave at udligne de mindre 
svingninger i undertrykket, der måtte opstå, og samtidig søge at holde 
kontrolstangen i fuld åben stilling. Der findes tillige en arm (2/11) til 
standsning af motoren, og som betjenes fra instrumentbrættet gennem 
en stål wire el. 1. 

Når vacuumregulatoren skal anvendes til motorer, hvor lufttilførslen 
svinger meget stærkt, f. eks. i motorer med fire cylindre eller derunder, 
opstår der ofte vanskeligheder ved styring af tomgangshastighederne. 
Som følge heraf har man givet membranorganet forskellige former med 

indstillelige fjedre, således som vist f. eks. i fig . 4. 
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I fig . 2 kan det tidspunkt, hvor hjælpefjederen træder i virksomhed, 
indstilles og endelig justeres efter pågældende motor ved hjælp af 
stilleskruen 15. 

Fig. 4. 

1) Reguleringsarm 
2) Knast 
3) Hjælpefjeder 
4) Dykkerstempel 

Den type, som er vist i fig. 4, kan anbefales, når der viser sig vanskelig-
heder ved at få den rigtige tomgangshastighed. Hjælpefjederen benyttes 
på nøjagtig samme måde som ovenfor, men den bevæges her ved hjælp 
af knasten 2. Denne er atter forbundet med gaspedalen gennem armen 1 
og et passende ledsystem på en sådan måde, at fjederen 3 træder i virk-
somhed, så snart pedalen vender tilbage til normal torngangsstilling. 

ARBEJDSMÅDE 
C.A.V.-vacuumregulatorens virkemåde fremgår af følgende, sammen-
holdt med figurerne: 

Når motoren er standset og armen (2/11) fri, vil fjederen (2/10) tvinge 
kontrolstangen over, så langt den kan gå, således at den befinder sig i 
startstilling i det øjeblik, startpedalen trykkes ned. Når motoren derpå 
er startet, kan den bringes i tomgang ved at slippe gaspedalen og derved 
lukke spjældventilen (2/2) delvis , hvorved der opstår et vacuum i for-
bindelsesrøret (2/5) og i det lufttætte hus (2/7) . I huset (2/8) er der 
atmosfærisk tryk og dermed et højere tryk end i huset (2/7). Membranen 
bevæges derfor sammen med reguleringsstangen henimod stopstilling, 
indtil motoren går med den forlangte og forudbestemte tomgangs-
hastighed. 

For at sætte motorhastigheden op, trædes gaspedalen nedad. Derved 
åbnes spjæld ventilen (2/2), hvorved hastigheden af den luft, der strøm-
mer forbi forbindelsesrørets udmunding, formindskes. Dette resulterer 
i, at trykket i huset (2/7) forøges, og at kontrolstangen bevæges hen-
imod stillingen for den maximale hastighed. Da en yderligere bevægelse 
vil lukke åbningen delvis og derved formindske hastigheden, en 
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stopanordning, der forhindrer ventilen i at gå ud over denne stilling. 
Man bør lægge mærke til, at indsnævringen i venturien forstærker det 
vacuum som normalt findes i indsugningsgrenrøret, men med en kor-
rekt indstilling af hele installationen er dette altid lavere end det va-
cuum, der forefindes ved iµdsugningsventilerne. Der finder derfor intet 
tab sted i motorens volumetriske nyttevirkning ved brugen af vacuum-
regulatoren. 

MONTERING 
Venturikontrollen er anbragt mellem luftfilteret og motorens indsug-
ningsgrenrør og forsynet med en flange, således at den kan monteres 
direkte på indsugningsrøret. Det må på$es , at der ikke findes utætheder 
på sugesiden, særlig mellem kontrolorganet og regulatorhuset, da regu-
latoren derved kan sættes ud af virksomhed og foranledige, at motoren 
løber løbsk med deraf følgende alvorlige beskadigelser. 

Armen (2/1) er forbundet med gaspedalen på en sådan måde, at pedalen 
får en lang vandring, hvorved stopskruerne (3/1-2) kan indstilles på en 
sådan måde, at reguleringen af motoren bliver meget fin. For at for-
hindre, at den fulde kraft, som anvendes på gaspedalen, overføres på 
de indstillelige stopskruer, må der sørges for en hensigtsmæssig stopper 
for pedalen, og man må , når kontrolhuset monteres , passe på at indstille 
disse stopanordninger, således at kraften er taget af , inden armen når 
stopskruerne på nævnte hus . Når indstillingen af disse sidste ændres , 
må pedalens stopanordninger derfor også ændres . 

Der leveres med regulatoren et bøjeligt vacuumrør (2/5), hvis længde 
bestemmes i hvert enkelt tilfælde . Det må efterses, at begge rørforskru-
ninger er fuldstændig tætte både ved venturihuset og membranhuset, og 
ligeledes at kobbe):pakningen i forskruningen på venturihuset ligger på 
plads. Før det bøjelige rør anbringes, må det lille stykke beskyttelses-
kork, der er anbragt i forskruningen på et nyt membranhus, fjernes. 
Membranorganet leveres komplet sammen med huset. 

Armen (2/11) er ved en wire el. lign. forbundet med en stopkontrol 
monteret således, at den er let at betjene af den kørende. Det er af stor 
betydning, at denne kontrol er pålidelig og absolut uhindret i sin virke-
måde, således at den i tilfælde af, at regulatoren beskadiges, og motoren 
løber løbsk, kan standse denne øjeblikkelig, inden der sker nogen skade. 

Armen 1 på fig. 4 er ved den knastdrevne torngangsfjeder forbundet 
med gaspedalen gennem et passende vægtstangssystem, således at den 
stive fjeder ( 4/3) automatisk træder i virksomhed, så snart gaspedalen 
går tilbage til normal torngangsstilling. 
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JUSTERING 
Naar en pumpe leveres fra motorfabrikken, er den naturligvis justeret 
til den forlangte motorkraft, og kontrolstangstopperen, der er monteret 
på pumpens ende modsat regulatoren, er ofte forseglet for at forhindre, 
at uvedkommende rører ved den. Som vejledning ved den første juste-
ring og eventuelle senere indstillinger angives her følgende simple 
fremgangsmåde: 

1. For at ændre brændstoftilførslen. 

a. Støvhætten (5/5) fjernes. 
b. Splitten (5/4) borttages . 
c. Hvis brændstoftilførslen skal forøges, skrues stopmøtrikken (5/3) 

udad. 
d. Skal brændstoftilførslen nedsættes, skrues stopmøtrikken (5/3) 

indad. 

Det gælder om at opnå et kompromis mellem kraft, udblæsningsgassens 
farve og brændstofforbrug. Hvis f. eks. kraften efter den oprindelige 
justering er rigelig, men udblæsningens farve og forbruget ikke tilfreds-

Fig. 5. 

1) Kontrolstang 
2) Stopmuffe 
3) Stopmøtrik 
4) Split 
5) Støvhætte 

stillende, kan det ved at indstille møtrikken (5/3) være muligt at for-
mindske den sorte røg i udblæsningen og derved i nogen grad reducere 
forbruget. Dette må naturligvis kun finde sted, indtil' der konstateres et 
tab i motoromdrejningstallet og dermed i motorkraften, hvorefter der 
atter må reguleres på stilleskruen. 

e. Splitten (5/4) og støvhætten (5/5) anbringes på plads. 

2. Maxima/hastighed. 

Den absolut højeste hastighed er udelukkende bestemt af diameteren 
i venturien og kan derfor ikke forandres. Hastigheden kan imidlertid 
nedsættes ved indstilling af gasspjældbevægelsen ved hjælp af skruen 
(3/1). 

3. Tomgangshastighed. 
For at reducere denne løsnes stilleskruen (3/2) så meget, at gas-
spjældet får noget mere bevægelse henimod lukkestilling. Hvis tom-
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e .e 

gangshastigheden ønskes større, skrues indad. Stilleskruen (2/15) til 
hjælpefjederen eller knastbevægelsen (4/2) må kun omstilles, hvis 
motorens torngangsydelse bliver ustabil, og bør ikke røres for at 
ændre tomgangshastigheden . Man må i hvert tilfælde være sikker 
på, at en ustabil ydeevne ikke skyldes andre årsager i forbindelse 
med motor eller forstøvere, før indstilling af hjælpefjedrene forsøges . 

VEDLIGEHOLDELSE 
Membranen, der er fremstillet af særligt tilberedt læder, skulle praktisk 
talt være uforgængelig; men ved mistanke om en utæthed bør følgende 
gøres : 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

Vacuumrøret (2/5) afmonteres . 
Stoparmen (2/11) føres i stopstilling. 
Med en finger lukkes for forskruningen (2/6) på membranhuset. 
Stoparmen gøres fri. 
Kontrolstangen føres nu langsomt tilbage til stillingen for maksimal-
hastighed efter en hurtig indledende bevægelse i en brøkdel af van-
dringen . Hvis den går let under hele vandringen, og husene (2/7-8) 
iøvrigt er tæt forbundne, er membranen utæt og må fornyes hos 
nærmeste C.A.V. service-depot. 
Membranen skal bevare sin bøjelighed. Det sker ved, at der for hver 
ca. 1500 km tilføres en skefuld smøreolie gennem olieproppen (2112) . 

Vacuumrøret (2/5) kan prøves for eventuelle utætheder på nøjagtig 
samme måde som membranen, dog således at membranhuset må være 
forbundet med forskruningen 6, og der lukkes med en finger for den 
anden ende af røret ved venturien. 

Der må ikke være noget slør i de forskellige led mellem gaspedalen og 
vægtstangsarmen eller samlebolte i forbindelse med venturi- eller mem-
branhuset. 

Luftfilteret skal renses med regelmæssige mellemrum, der må rette sig 
efter de forhold, motoren arbejder under. Hvis tilførslen nedsættes på 
grund af et delvist tilstoppet filter, vil maksimalhastigheden også gå ned. 

Motoren må aldrig arbejde uden luftfilter, og stoparmen (2/11) må altid 
kunne bevæge sig fuldstændig frit indenfor den tilladte vandring . 
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FORSIGTIGHEDSREGLER 

C. A. V. vacuum regulatorens virkemåde afhæn-

ger af de trykvariationer i motorens indsugnings-

rør, der skyldes venturien. Hvis denne fjernes, 

enten alene eller sammen med indsugnings-

grenrøret under et eftersyn, eller hvis vacuum-

rørets forskruninger ikke holdes absolut tætte, 

vH regulatoren svigte og derved for å rsage skade 

på motoren . Under ingen omstændigheder 
må motoren sættes i venturl-
kontrolorganerne, vacuumrør eller lnd-
sugnlngsgrenrør. 
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Forklaring til 

TYPE BETEGNELSER 

VACUUM-REGULATORER 
BEP/M .. A = BEP/ M . . 80Al 

B . . . .. . Britisk fabrikat 
EP ..... Vacuum-regulator 
M ... . . Membrantype 
80 . .. ... Membranens dia . i m /m 
A .. . " . . Størrelse brændstofpumpe 

hvortil regulatoren passer 
I ...... . Nummer for individuel udførelse*) 

til pumper med op til 4 cyl. . 
Membranens forbindelsesled er 
forsynet med slæberille. 

Bogstaverne »N "·eller »Z« indføjet efter » M « betegner følgende : 

N . .. ... Knastindstilling for tomgangs-
hastighed 

Z . .... . Skrueindstilling for tomgangs-
hastighed. 

•) Hvor nummeret for individuel udførelse er »6« er regulatoren ber egnet 
for monter in g på 6-cyl. pumper, og forb indelsesledet h ar da ingen slæbe-
r ille. 
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BRÆNDSTOF-FØDEPUMPE 
TYPE BFP/K 

For at kunne arbejde korrekt må indsprøjtningspumpen på en diesel-
motor til stadighed forsynes med en tilstrækkelig brændstofmængde. 
I langt de fleste motorkøretøjer ligger brændstoftanken lavere end ind-
sprøjtningspumpen, og det er derfor nødvendigt at tilføre brændstoffet 
ved hjælp af en særlig tilførselspumpe, også kaldet en fødepumpe . 

Fig. 1. C. A. V. 6-cyl. brændstofpumpe monteret m ed 
stempeltype-fødepumpe med forfilter og håndpumpe. 

For alle dieselmotorer gælder det, at den brændstofmængde, som ind-
sprøjtningspumpen forsyner motoren med, skal kunne varieres i forhold 
til motorens ydelse. Dette betyder 'igen, at den brændstofmængde, som 
fødepumpen leverer til indsprøjtningspumpen, må kunne varieres til-
svarende, således at der ikke bliver tale om for ringe tilførsel eller over-
fyldning af indsprøjtningspumpen. 
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Nøgle til 
fig. 2 og 3: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 

15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 

Knast 
Stempelløfterrulle 
Kammer under stemplet 
Forbindelseskanal 
Brændstofafgang 
Afgangsventil 
Stempelfjeder 
Indgangsventil 
Brændstoftilgang 
Kammer over stemplet 
stemI>e'l 
Stempelstang 
Filterindsats 
Spændmøtrik 
Bøjle 
Pakskive 
Ventildæksel 
Kobber-asbestpakning 
Dæksel 
Pumpehus 
Filterbeholder 
Stempelstangsstyr 
Håndpumpe 
Brændstof si 

Fig. 2. Gennemskåret c. A. V. fødepumpe af stempeltypen 
set ovenfra (øverst) og fra siden. 

På det nederste billede ses den monteret med håndpumpe og forfilter. 

ARBEJDSMÅDE 
Hvis motorens brændstofforbrug var konstant , ville det være tilstrække-
ligt at tilføre indsprøjtningspumpen brændstoffet ved en kontinuerlig 
bevægelse af stemplet (11), fig . 2 og 3. 

Da indsprøjtningspumpens forbrug imidlertid varierer fra mm1mum til 
maximum, ville en konstant ydelse af fødepumpen - når indsprøjtnings-
pumpens forbrug var ringe - bevirke, at der i afgangsledningen (5) op-
stod et alt for højt tryk. 
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For C.A.V. fødepumpens vedkommende forhindres dette på følgende 
inåde: 

På fig. 3 A ses, at fjederen (7) - som følge af knastens (1) stilling -
har trukket stemplet (4) nedad. Stemplet har derved suget brændstof fra 
tilgangen (9) ind i kammeret (10) ovenover stemplet. Samtidig er det 
brændstof, der befandt sig under stemplet, blevet trykket gennem forbin-
delseskanalen (4) og. afgangsledningen (5) til indsprøjtningspumpen. 

A 

8 

9 

li 

3 
12 

B 
Fig. 3. Fødepumpens arbejdsgang vist skematisk 

(nøglen til tallene se fig. 2). 

c 

· N år knasten (1) drejer, bliver stemplet på et vist tidspunkt atter trykket 
opad som vist på fig. 2 B. D en netop indsugede brændstofmængde pres-
ses gennem ventilen (6) og forbindelseskanalen (4) ind i kammeret (3) 
nedenunder stemplet, da denne vej yder brændstoffet mindst modstand. 

Drejes knasten nu videre, som vist i fig. 2 C, bevæges stempelstangen og 
dermed stemplet - p. gr. af fjederen - nedad. Derved finder der atter 
en brændstofbefordring sted, fra (3) til (5), idet ventilen (6) nu er lukket. 
N år indsprøj tningspumpen er blevet forsynet med tilstrækkeligt brænd-
stof, vil stemplet (11) kun bevæge sig nedad, indtil trykket i afgangs-
ledningen (5) er lig med fjederen (7)'s tryk. Den nedadgående stempel-
stang (12) forlader stemplet og berører det først igen ved påføl-
gende opadgående bevægelse. Stemplet gentager således sin slagbevæ-
gelse i en vandring, der er afhængig af trykket i afgangsledningen (5) -
d .v.s. efter motorens forbrug af brændstof. 

En af de store fordele ved C.A.V. fødepumpen er, at der i rummet (3), 
·hvori stemplet (11) arbejder, altid hersker et overtryk . Dette forhindrer, 
at der i rummet (3) dannes luftlommer, hvilket ville hæmme fødepumpens 
effektive arbejdsgang. 

For at hindre brændstoffet i at løbe langs stempelstangen ind i indsprøj t-
ningspumpen er der i den udboring, som danner føringen for stempel-
løfteren, boret en ringformet rille, der gennem en kanal fører til til-
gangen (9). Derigennem bliver eventuelt spildbrændstof ført tilbage til 
fø depumpen. 
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Indskudt i brændstoftilgangen (9) findes en metalsi, der skal hindre 
eventuelle fremmedlegemer i brændstoffet i at komme ind i fødepumpen. 
Denne si må fra tid til anden renses. Skulle det imidlertid være svært at 
holde brændstoffet i tanken rent, f. eks. på grund af de forhold, som 
motoren arbejder under, kan der anvendes en fødepumpe med et for-
filter. Dette består af en metalklokke, hvori der sidder et metalfilter -(13), 
hvis gennemløbstværsnit er så stort, at en rensning først er nødvendig 
efter længere tids brug. 

Dette filter, der kun monteres på forlangende, erstatter den lille metalsi, 
der ellers er standardudstyr. 

HÅNDPUMPEN 
C.A.V. fødepumpen af stempeltypen er forsynet med en håndpumpe, der 
anvendes, når brændstoftanken har været tom, eller når systemet skal 
udluftes. Denne håndbetjente pumpe er anbragt lige over sugeventilen. 
Når håndpumpen ikke benyttes, er det udvendige betjeningshåndtag i 
sin nederste stilling og fastskruet til pumpehuset. 

Betjeningshåndtaget er i forbindelse med et stempel, og når dette føres 
opad, opstår der under stemplet en sugevirkning. Brændstof føres derfor 
gennem sugeventilen ind i kammeret (10). Når håndtaget trykkes ned 
igen, presses brændstoffet ud af trykventilen til afgangen (5), og derfra 
videre til indsprøjtningspumpen. 

AUTOMATISK UDLUFTNINGSVENTIL 
Opstår der trods alt på tryksiden af fødepumpen et højere tryk end nor-
malt er, kan dette tryk reduceres ved hjælp af en ventil, der er monteret 
i hovedfiltrets låg, og som samtidig virker som automatisk udluftnings-
ventil. For at denne ventil skal kunne virke korrekt, må filtret monteres 
mellem fødepumpe og indsprøjtningspumpe, og det skal monteres i et · 
højere plan end indsprøjtningspumpen. Brændstoffet vil således flyde .A. 
fra filtret - delvis ved hjælp af - og skulle der være luft '9 
i systemet, vil den søge op i toppen af' filtret og undslippe gennem den 
her monterede ventil, når denne åbnes af et tryk, der er højere end det, -
der normalt hersker i systemet. 

YDELSE 
C.A.V. fødepumpen e1· dimensioneret således, at den tilfredsstiller de 
krav, som en indsprøjtningspumpe på en 6-cyl. motor stiller. Den er så-
ledes i stand til at løfte almindelig brændstofolie fra en tank, der ligger · 
1850 mm under pumpens centrum. 
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JUSTERING 
C.A.V. fødepumpen er fra fabrikens side nøjagtigt justeret og omhygge-
ligt afprøvet, og det skulle derfor ikke være nødvendigt at justere den 
senere. 

VEDLIGEHOLDELSE 

Filter 

lndeprøjtningø· 
pumpe 

FØDEPUMPE 

Fig. 4. Skematisk fremstilling af fødepumpens anbringelse 
i indsprøjtningssystemet. 

Før fødepumpen benyttes efter længere lagertid, bør man smøre stemp-
let, hvilket kan gøres gennem tilførsclsåbningen. Smøringen bevirker, at 
stemplet med det samme bliver tæt og således er i stand til at udføre en 
effektiv sugning. 

Så længe fødepumpen arbejder, er det ikke nødvendigt at smøre den, 
da brændstofolien, der passerer gennem den, foretager smøringen af de 
indvendige dele. 

Man bør dog smøre fødepumpens håndpumpe. 

Forfiltret bør renses periodisk, og dette kan gøres i ren petroleum. 
Efterse også af og til, om de forskellige forbindelser er spændt korrekt. 

Fødepumpen monteres direkte på indsprøjtningspumpens hus ved hjælp 
af tre bolte og møtrikker. · 

Det er kun muligt at montere fødepumpen som ekstraudstyr, hvis den 
pågældende indsprøjtningspumpe i forvejen er forsynet med en plan-
fræset fødepumpeflange og et al<tueringshul. Dette aktueringshul er, når 
fødepumpen ikke er monteret som standardudstyr, dækket af en plade. 
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Under denne plade sidder en pakning, som også skal anvendes under 
fødepumpen, hvis en sådan monteres. 

Ved montering af fødepumpen må man sørge for, at der er tilstrækkelig 
plads til betjeningen af fødepumpens håndpumpe. 

For at afværge, at støvpartikler eller andre fremmedlegemer trænger ind 
i fødepumpen, må beskyttelsespropperne, der sidder i banjoforbindel-
serne, ikke udtages før den endelige tilslutning af olierørene. 

Sørg altid for, at alle forbindelser er spændt tilstrækkeligt. 

Når forbindelserne har været aftaget, må der altid monteres nye kobber-
skiver, således at pakningsevnen bliver tilfredsstillende. 

FEJLSØGNING 

I. Fødepumpen leverer ikke brændstof 
Mulige årsager 

a} Brændstoftanken tom 

Forebyggelse eller reparation 
Tanken skal altid indeholde en passende 
mængde brændstof. 

b) Brændstofhanen lukket 

c} Fortilter tilstoppet 

Denne må åbnes helt. 

Dette udtages og renses i ren petroleum 
eller benzin. Hvis det er beskadiget, 
udskiftes det med en ny original C.A.V; 
filterindsats. 

d) Suge- og/eller trykventil Udtages ved at afskrue de sekskantede 
tilstoppet eller beskadiget dæksler. Rens ventilerne i benzin eller 

petroleum og efterse, om fjedrene og 
ventilerne er i god stand; er de ikke 
det, udskiftes de med nye originale 
C. A. V. dele. 

e) Stempel eller stempelløfter Udtag disse dele efter at have aftaget 
tilstoppet eller beskadiget dækslet, _fig. 2/ 19. Rens delene grundigt 

i petroleum og udskift dem om nødven-
digt. Brug kun originale C. A. V. dele. 
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Il. Fødepumpen leverer ikke tilstrækkelig 
brændstofmængde 
Mulige årsager 

-a) Forbindelserne eller rørene 
mellem fødepumpe og ind-
sprøjtningspumpe utæt 

b} Suge- og trykventiler 
utætte 

c) Stempel utæt 

d} Stempelfjeder beskadiget 

e} Fortilter tilstoppet 

f) Hovedfilter tilstoppet 

g) Luft systemet 

Forebyggelse eller reparation 

Efterse om alle forbindelser og rør er 
fuldkommen tætte. 

Som under I d. 

Som under I e. 

Udskift denne med en original C. A. V. 
fjeder. 

Som under I c. 

Rens ventilen (se nærmere herom 
instruktion for C. A. V. filtre). 

Abn ventilen på hovedfiltret og lad 
brændstoffet løbe ud, indtil det er fri 
for luftbobler. 
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Forklaring til 

TYPE-BETEGNELSER 

BRÆNDSTOF-FØDEPUMPER 
BFP/K (STEMPELTYPE) 

B ... . . . .... Britisk fabrikat 

FP . . ....... Fødepumpe 

K ... ...... . Stempel-type 

22 . . .. .. . . . . Stempel-diameter 

N ...... . ... Konstruktionskode 

1 .. . .. .. . . .. Nummer for individuel udførelse 
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