
ALR..VENTIET DAF Trudcs Gge-zs
WE R KP LAATS I NST R UCTI ES

AUTOMATISCH LASTAFHANKELIJK
REGELVENTIEL BIJ LUCHTVERING
DOEL

Automatische regeling van de remkracht van
luchtgeveerde assen, afhankelijk van de druk
in de luchtbalgen en daardoor ook van
de beladingstoestand van het voertuig.

WERKING

De regelaar werkt volgens het principe van de
evenwichtsbalk waarvan het steunpunt hier
als rol is uitgevoerd. Het verstellen van de rol
gel.reurt door de bewegingen varr zuiger 7 die
door de balgdruk bediend wordt. (Zie fig. 1

en 2l

Wanneer geremd wordt zal de in kamer a binnen-
komende remdruk de geopende inlaat 2 pas-
seren en via kamer b in de aangesloten
remkamers terecht komen. Als gevolg daarvan
zal zuiger 1 naar boven bewegen, waardoor
via trekstang 13, de daaraan vastgekoppelde
hefboom 9 en rol 8, ook hefboom 10 naar
boven getrokken wordt. (Zie fig. 3)

Fig.2 Hoge balgdruk

Gelijktijdig komt de uitgestuurde lucht via
boring 4 boven zuiger 5. Van de positie van de
rol hangt het af, wanneer zuiger 5 in staat is de
tegenkracht van de door zúiger 1 bediende
hefboom 9 te overwinnen. Zo gauw dit het geval
is beweegt zuiger 5 naar beneden.
De meebewegende klep 12 sluit inlaat2,
waarmee een evenwichtspositie bereikt is (Zie
fis. 4)

1 Lage balgdruk

Fig.3 aanvang remming



Fig. 6 onsnappen restdruk

Wanneer de druk in kamer a wegvalt, wordt
zuiger 1 ontlast, waardoor zui3er 5 door de
nog heersende druk in kamer c naar beneden
beweegt. Daardoor wordt uitlaat 11 geopend
en blazen de aangesloten remkamers af via de
opening 6 van zuiger 5 en de ontluchting E.
(Zie fig. 5).

Omdat ook kamer c nu drukloos wordt gaat
de veerbelaste zuiger 5 weer naar boven en
sluit uitlaat î 1. De nog aanwezige restdruk in
kamer c ontsnapt nu via het terugslagklepje
3 en het voetremventiel. (Zie fig. 6).
Daardoor stijgt zuiger 5 verder en wordt klep
12 opgetild, waarmee inlaat 2weer geopend
is. Het ventil bevindt zich nu weer in rust-
positie.

ONDERHOUD

Er is geen bijzonder onderhoud nodig.
Wel dient men ervoor te zorgen, dat het
ventifatiegaatie 14 altijd open is, omdat het
ventiel anders niet goed werken kan.



ALR..VENTIEL DAF Trudcs Gge-zs

WE R KP LAATSI NST RUCTI ES

TWEEWEGKLEP

DOEI.

Om de luchtbalg met de hoogste luchtdruk op
het automatisch lastafhankelijk regelventiel
aan te sluiten.

WERKING

Opening A staat op de linker luchtbalg aan-
gesloten, B op de rechter. C staat op het
ALR aangesloten. Als nu b.v. tijdens rijden
in een bocht de luchtdruk in balg A hoger
wordt dan in B, dan wordt het zuigertje D

op zitting F gedrukt. Hierdoor staat alleen
balg A in verbinding met de ALR via aan-
sluiting C.

Als de druk in beide balgen even hoog is zal
het zuigertje D zich tussen de zittingen E

en F bevinden, echter altijd zodanig dat er
geen verbinding van A naar B ontstaat.
De beide balgen staan dus nooit met elkaar
in verbinding.

ONDERHOUD

Deze klep behoeft geen onderhoud.



Afstetgegevens Automatisch Lasufhankeliik Regelventiel

Ll: Werkzame lengte van de veer in onbelaste toestand tussen drukstuk en

verschroefbaar klemProPje

L2= deel van de stelschroef (voor de veerspanning) tussen kop en contramoer

L3= deel van de aanslagschroef tussen kop en contramoer.

Het ventiel dient aan de volgende basisinstellingen te voldoen.

Type

FA2200
FT 2200

Lî

îî8mm
138 mm

L2

7mm
1 9mm

L3

20 mm
18 mm

Opmerking:
Wanneer men een nieuw ventiel bestelt, wordt
daarbij meegeleverd een extra veer (met draad-
dikte 1,6 mm.) en twee stelschroeven (lang g0
en 130 mm.)
Deze onderdelen worden niet gebruikt.
De veer, welke in het ventiel gemonteerd is bij Lî,
heeft een draaddikte van 2,0 mm.
De stelschroef, welke binnenin de veer ge-

monteerd is, heeft een.totale lengte van 50 mm.



ALR.-VENTIEL DAF Truclcs 6-se-zs

WE R KP LAATSI NSTRUCTI ES

INVLOED VAN DE VERSCHILLENDE
STELMOGELIJKHEDEN.

Lî: Bij het verkorten van de werkzame
lengte wordt de veer stijver, de veer-
constante grotert
Bij kortere veer zal dus een grotere
variatie in balgdruk nodig zijn om een
bepaalde verandering van de rem-
drukreduktie te verkrijgen.

L2: Deze stelschroef kan als fijnverstelling van
Ll worden gezien; ook hiermee wordt de
veerspanning geregeld. Bij indraaien zal

de evenwichtsrol meer weerctand onder-
vinden en er zal dus ook meer balgdruk
nodig zijn om de rol te verplaatsen.
Hiermede wordt aldus de aanspreek-
gevoeligheid versteld, ofwel het verloop
van de remdruk t.o.v. de balgdruk
ingesteld.

L3: Met deze schroef verstelt men het aan-
spreekbegin. Bij inschroeven zal het
ventiel bij lichte beladingen wat meer
remdruk doorlaten.
Bij zwaardere belading blijft de druk-
reductie in het ventiel ongewijzigd.



STORINGSTABEL ALR

Storing

ln alle beladingstoestan-
den ontsnapt lucht door
ontluchting E.

Bij het remmen ontsnapt
lucht uit boring 14

De ALR zet de druk niet
goed over

De ALR laat bij het ont-
luchten een restdruk in de
remcilinder heersen.

De ALR geeft te weinig
remdruk door

De ALR geeft uitsluitend
max. remdruk door,
waarbij L3 te veel is
uitgeschroefd

Oorzaak

Ventiell î of de O-ring
rond zuiger 5 is defect

Manchet aan zuiger 1

is defect

Een van de zuigers klemt
of een van de zuiger-
ringen sluit niet.

Ventiel 3 opent niet, zuiger
5 klemt, zuigerring defekt,

Voorspanning e te groot

Kogel u itgeleiding gevallen

Oplossing

Onderdelen vervangen.

Manchet vernieuwen; de cilinder
op slijtage onderzoeken.

Defekte onderdelen vervangen
en het apparaat beproeven.

Onderdelen schoonmaken en
zonodig vernieuwen

L2 een weinig uitschroeven

Deksel onder ventiel demonteren
en kogel wederom monteren en
L3 juist instellen.


