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REMBEKRACHTIGER

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. slag bedleningsstang (zle Ingaande pljl):
35 mm
Max. slag drukstang (11): 60 mm
Diameter bekrachtlglngszulgers: 125 mm
Kracht aan drukstang (11) b|J 1,5 kN (150 kg)
bedienlngskracht en 6 bar (6 kg/cm?) bekrachtl-
glngsdruk:7 kN (700 kg).

AFSTELLING

Draai stelschroef 12 zover in dat op 81 een druk
komt te staan van 0,5 bar (0,5 kg/cm2), en ver-
volgens zover terug dat de druk weer 0 bar is.
Draai nu nog 1 omwenteling verder terug en zet
de borgmoer vast.

DOEL

Het verhogen van de mechanische kracht (pedaal-
kracht) op de hoofdremclllnder, m.b.v. samen-
geperste lucht.

WERKING

De bekrachtiger bestaat ult een luchtcllinder (l)
en een tweekrings stuurventiel (ll), met elkaar
verbonden door een hefboommechanlsme (1). De
hydraulische tandemhoofdremclllnder wordt tegen
de luchtcilinder geschroefd en bedlend door een
drukstang (11).
Normale remmlng: de hefboom (1) wordt nu
mechanisch bediend d.m.v. het rempedaal In de
cabine en een stangenstelsel. De uitgeoefende
kracht drukt nu via hefboom 1, zulgerbuis 2,zuiger
4 en drukstang 11 rechtstreeks tegen de hoofd-
remcllinder.
Via de ondezllde van de hefboom (1) wordt nu
regelzulger 5 tegen een veer In naar rechts
gedrukt totdat deze klep 6 raakt. Hlermee ls de

ontluchting van rulmte 8, welke plaats vond vla
de boring ln zuiger 5, gesloten. Vervolgens wordt
klep 6 van ziJn zlttlng gedrukt, waardoor samen-
geperste lucht, van luchtkrlng 1, welke op aan-
sluitlng Vl staat, ln ruimte 8 stroomt en daarmee
achter zuiger 3. Deze laatste beweegt naar rechts
en ondersteunt daarmee vla zuiger 4 de eerder
genoemde kracht op de hoofdremclllnder. Tege-
lijk gaat de ondeziJde van hefboom I door deze
beweging, en door de opgebouwde druk rechts
van de afdlchtlng van zuiger 5, naar links, waar-
door klep 6 weer slult, teruriJl de onttuchtlng
gesloten blijft.
Op dit moment is een evenwichtsposlfle berelkt.
TegellJk met ruimte 8 wordt de samengeperste
lucht ook doorgestuurd naar aanslulting Bl t.b.v.
de beremmlng van een evt. volgwagen. Vla over-
stroomkanaal 9 komt echter ook druk te staan op
zuiger 7, welke tegen een veer In naar rechts
beweegt, tot hU aanllgt tegen ktep 10. Hiermee is
de ontluchtíng van de ruimte tussen de zuigers 3
en 4, vla zuigerbuis 2, de omloopleldlng, aanslui-
ting 82 en de boringen in 7, 6 en S gesloten, en
vervolgens wordt klep 't0 geopend. De samen-
geperste lucht van luchtkrlng 2, welke op aan-
sluitlng V2 staat, stroomt nu via aansluitlng 82 en
zuigerbuls 2 tussen de zuigers 3 en 4. Bovendlen
wordt deze druk ook gebruikt voor de beremmlng
van de volgwagen.
De druk, rechts van zuiger 7 doet deze echter
weer naar llnks bewegen, vóórdat dezelfde druk
bereikt is als In kring 1. Hierdoor blijft de bekrach-
tigingsdruk van krlng 2 ca. 1,5 tot 2 bar (1,$2
kg/cm2) lager dan van kring i. Alteen bij een vol-
remming komen zuiger S, klep 6, zuiger 7 en klep
10 mechanisch tegen elkaar te liggen en vlndt er
geen afregeling plaats. De bekrachilgingsdruk van
kring 2 ls nu hetzelfde als van krlng 1 (nl. de ketel-
druk).
Laat men het pedaal los dan vlndt er een ont-
luchting plaats van de belde drukkamers In lucht-
cilinder I via de borlngen in 7, 6 en S. TegeliJk ont-
luchten de aanslultlngen voor de volgwagen.
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Remmen met een defecle luchtkrlng l: Remmen met belde luchllclngen defcct:
Klep 10 wordt nu mechanlech door zulger 7, klep De onderdelen In stuurventlel ll worden mecha-
6 en zulger 5 geopend waardoor samengeporste nlsch tot hun aanslag gedrukt waarna alle aan-
lucht stroomt achter zulger 4. Zulger 3 bl[ft In zlJn gewende krachl rechtstreeks op de hoofdrem-
llnker posltle gedrukt zltten. De hooldremclllnder clllnder drukt. De bedlenlng ls nu volledlg mecha-
wordt nu volledlg bekrachtlgd, terwfll de evt. volg- nlsch; er vlndt geen bekrachtlglng plaats, en de
wagen alleen vla krlng 2 remt. volgwagen ontvangt geen commando.

Remmen mel een delecte luchtkrlng 2:
Klep 6 wordt op de normale manler opengedrukt
waardoor samengeperste lucht stroomt achter
zuiger 3, wslke de drukloze zulger 4 voor zlch ult
drukt. Ook nu weer een volledlge bekrachtlglng
van de hoofdremclllnder, terwlll de evt. volgwagen
zijn normale druk alleen vla krlng 1 onWangt.


