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Fig. 1 . Schema remsysteem TB-1ó0.

1 . Com pressor
2, Olieaischeider
3. Drukregelaa r
4. Vorstbeveilioer
5 Buffertank (10 l)
6. Terugslagklep
7. Luchtketel (2 ^ 20 l)
8, Overstroomklep
I, Leidings{ilter

Ma nometer
Manometer
Remklep
Snelontlastl.lep
Stoplichtscha kelaa r
Aa nslu iting ../oor be-
oroevingsmanometer
Rem ka mer
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Fig. 2. Schema remsyst€€mr TB-100 en TB-102.

i. Compressor
'2. Olieafscheider
3. Drukregelaar
4. V'orsibeveiliger
5. Buf{ertank (10 l;
6. Ter ugslagklep
7, Luchtketel (2 x 20 l)
8. Overstroom k lep
L Leidingsfilter

Werking van remsysteem voor TB- ló0 bus (zie fig. l).

Samengeperste lucht, opgewekt door de compressor

( | ) wordt achtereenvolgens via de olieafscheide, 12)

- 
tevens bandenvulapparaat 

- 
de drukregelaa, (3),

de vorstbeveiliger (4) en de terugslagklep (ó) naar de

helft van elke ketel (7) gevoerd. De twee helften van

elke luchtketel staan door middel van een over-

stroomkiep (8) met elkaar in verbinding. Daarna

stroomt de lucht v'ia de leidingsfilters (9) naar de

remklep (12). Vanaf de remklep (12) stroomt de

lucht gescheiden naar de voor- en achterwielrem-
ka mers.

De dubbele manorneter (10) geeft de keteldruk, resp.

de remdru k va n het achterste systeem aa n terwijl
de dubbele mdnomete, (l l) die van het voorste

systeem aangeeft.

2

Dubbel lagedruk signaal
Manometer (voorraad-
leid ins)
Manometer (remleiding)
Remklep
Snelontlastklep
Stoplíchtscha kelaa r
Aansluiting voor
beproevingsma nometer

Werking van remsysteem voor TB- 100 en TB- 102 bus

(zie fig. 2).

Ten opzichte va n het vorige remsysteem wijkt dezc

op de volgende punten af:

a. De twee dubbele ma nometers zijn komen te ver-

vallen. Inplaats hiervoo r zijn twee enkele mano-

meters gemonteerd. De manometcr ( | | ) geeft de

keteldruk van het achterste systeem aan terwill
de mdnometer (12) du remdruk van het achterste

systeem aangeeft.

b. Cp deze bus is een lagedruk signaal (10) aange-

bracht, welke in werking treedt zodra de lucht-

druk beneden de toelaatbare waarde daalt.



Luchtdr,uk remsysteem, met gescheiden bediening VII F

Cpmerking: In deze instructie worden de navolgen-

de componenten behandeld:

l. Terugslagklep.

2. Lugedruk signaal

(voor TB- | 00 en TB- | 02 bus).

3. Luchtdrukmeter

(voor TB- I 00 en TB- | 02 bus).

4. Remklep.

5. Remkamers.

Voor de overìge componenten wordt
verwezen naar het ,, Luchtdruk rem-

systeerî'', hoofdstuk Vll E.

Bij het remsysteem van de TB- ló0 is de nominale

werkdruk 5.7 kglcmz. Als gevolg hiervan moet de

drukregelaar op de navolgende waarden worden af-

gesteld:
inschakelen ; -t- 5 kg/. m2.

uitschakelen ; -l_ 5,85 kg/. m2.

Bii het remsysteem va n de TB- I 00 en TB- I 02 is de

nominale werkdruk -l- 7 kglcmz. Als gevolg hiervan

moet de drukregelaar op de navolgende waarden

worden afgesteld:
inschakelen :16.2 kglcmz

uitschakelen ; r- 7,35 kglcmz.

De afstelling van de overige componenten bliift zo-

als is aangegeven in hoofdstuk Vll E.

TERUGSLAGKLEP
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Werking.

Op dit remsysteem bevinden zich twee terugslaq-

kleppen. Het doel h ierva n is, dat bij eventuele lek-

kuge de bediening van het voorste en achterste rem-

systeem van elkaar gescheiden blijven.

Onderhoud en controle.

Elke 48.000 km de terugslagklep demonteren, reini-

gen en de klep op lekkage controleren. Eventueel

de klep vernieuwen.

6 54 3

Fig.3. Terugslagklep
1. Huis 4
2, Klep 5.
3. Vee r 6.

@
(type 71 R-03).
Cpsluitring
Borgring
Borg ring

Werkins (fis. 4).

De signaalpijl, welke bii voldoende keteldruk oP het

instrumentenbord ligt, gaat omhoog zodra de druk

in één- of beide kringen uitvalt. De signaalpijl gaat

omhoog zodra cje keteldruk beneden de 4 kgfcm2 is

gedaald.

Onderhoud.

iedere ó0.000 km het apparaat controleren en

schoonmaken. De rubber cups vernieuwen en invet-

ten met WEST- l.

DUBBEL LAGEDRUK SIGNAAL

LUCHTDRUKMETER

Werking.

ln tegenstelling tot de

remsysteem (hoofdstu k

deze mete r één wijzer.

meter, welke in het luchtdruk-

Vll E) staat beschreven, heeft
Eén meter is gemonteerd op

de voorraadleiding van het achterste remsysteem,

terwijl de andere meter de remdruk van het achter-

ste remsysteem dangeeft.

U
I@

Fig.4. Aanzicht dubbel lagedruk signaal.
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REMKLEP
Werkins (fis. 5).

Wanneer de voetplaat (l) wordt bediend, wordt via

de drukpen (2),zuiger (3) en veer^ (4) een druk op
de plunjer (5) uitgeoefend. De plunjer (5) en de buìs

(9) bewegen nu nddr beneden waardoor de afblaas-

openingen tussen plunjer (5) en klep (7\ en die tussen

buis (9) en klep (l 2) worden gesloten.

Wanneer de voetplaat (l) dieper wordt ingedrukt
wordt docr de klep (7) de verbinding tussen (V) en

(Zj va n het voorste systeem geopend en door de
klep (12) wordt de verbinding tussen (V) en (Z) van

het achterste systeem geopend. De druklucht stroomt
nu naar gelang de veerdruk (: voetdruk) uit de

ketels vìa de aansluitìngen (V) en (Z) naar de rem-

kamers. De druk van de in de remkamers stromende

lucht werkt ook op het membraan (10) en de plunjer

(5) en zal die op een gegeven moment tegen de

veerspanning in, naar boven bewegen waardoor de

verbindingen tussen (V) en (7) worden verbroken.

De afblaasopen ingen blijven evenwel nog gesloten,

zodat er tha ns een evenwìchtstoesta nd ontstaa t.

Wanneer de voetplaat dieper wordt ingetrapt her-

haalt zrch de bovenomschreven cyclus zodat traps-
gewiize tot de rnaximale luchtdruk kan worden ge-

remd. Wanneer de druk op de voetplaat wordt weg-

genomen, bewegen de plun jer (5) en het membraan

(10) naar boven. De remkamers van de voorwiel-
remmen worden nu via de aansluiting (Zl,de door-
boringen in de plurrjer (5),zuiger (3) en het'Filter
(Ei afgeblazenr terwijl de remka mers va n de achter'-

wielremmen via de aansluiting (Z),de buis (9), de

doorboringen in de plunjer (5) en zuiger (3) en het

filter (E) worden afgeblazen.

Storingsta bel.

Tijdens het remmen blaast de remklep af.
De tweedelige bociemklep is defect (compleet ver-

nieuwen) en/of de zitting in buis is beschadigd.

Een andere storing aan de remklep is meestal het

gevolg van inwendige vervuiling.

Fig. 5. Schema remklep (Type 408V4-12)

Onderhoud en co,ntrole.

De remklep vereist, bchalve het smeren van de draai-
pu nten, geen onderhoud.

Elke 48.000 km de remklep demonteren en alles

grondig reinigen. Voor het v'erwijderen van de hou-

der (lB in fig. 6) is het gewenst gebruik te maken

van het speciaal gereedschap lóWB-5 l9 (fiq. 7).

Het membraan en de O-ringen vernieuwen en daar-

na de bewegende delen invetten met een dun laagje

WEST- I.

REMKAMERS
Technische gegevens.

IB- r ó0:

Opp"rvlak membraan

Cpp"rvlak membraan

4

vocrwìelka mers

I 54, B cm2 (24

achterwielremkamers

sq. in ).

sq. in ).

TB- | 00 en TB- I 02:

Cppurvlak membraan voorwielremkamers

129 cm2 (20 sq.in).

Opp"rvlak membraan achterwielremkamers

103 cm2 (ló sq.in).

Voor verdere gegeven enz. wordt verwezen naar

hoofdstuk Vll E.

10
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| 54, B cm2 (24
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Fis. 6. Remklep (type 40SV4-12).

Montage-overzicht
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'1 . Bovenhuis
2, Filter
3. Borgring
4. O-ring
5. Pengeleider
6 Zuiger
7. Veer
B. O-rin,q
9 Plunjer

10. Veer
11, Grondplaat
12. Ring
1 3 Bout
14, Klep
15. Veer
16. O-ring
17 , A{d ichtring
18. Houder
19. Geleideringr
20. O-ring
21 . Klepstang
22. Klepzitting
23. Membraankap
24. Memirraan
25. Membraa nkern
20. Opslurtmoer
27. Veer
28 Onderhuis
29, Veerriitg
30. Bout
31. Klep cpl.
32. Conische veer
33. Afdichtrrng
34. Slu itdop
35. 7 eeí
3ó. Opslu itring
37. Opsluitmoer
38. Zeef
39, Opsluitring
40. Opsluitmoer
41 . Stof ka p

42, Drukpen
43, Houder drrrkpen
44. Sch roef
45. Aanslag
46. Borgring
47. Voetplaat
48, Pen
49. Splitpen
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Werkpl aatsi nstructi es

DAF.GEREEDSCHAP

Het bestelnummer is het vermelde W-nummer.

Fig. 7. Sleutel voor houder.


	Luchtdruk remsysteem met gescheiden bediening
	Inhoud
	Schema remsysteem TB 100
	Schema remsysteem TB 100 en TB 102
	Werking van het systeem
	Werking van het systeem

	Terugslagklep
	Dubbel  lagedruk signaal
	Luchtdrukmeter
	Remklep
	Remkamers
	Remklep montageoverzicht
	Daf gereedschap

