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ZUIGERBREUK VEE R REMCI LINDER

Indien geen luchtdruk voorhanden is, kan men veerremcalinders van lucht-mechanisch geremde

voertJigen ook mechanisch losen. met behulp van de zogenaamde losbout.
Het aanhaalkoppel dat hiervoor, en voor het weer inschroeven en vastzetten van de loabout gebruikt
wordt mag niet meer bedragen dan 50 Nm (5 mkgl.
Vooral uranneer men bij het lossen een luchtsleutel gebruikt is anders het gevaar groot, dd een stuk
uit de zuigerbodem breekt. Het gevolg hiervan is dat de zware veer met een klap terug schiet, en

mechani*h lossen niet meer mogelijk is.
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DE REMKAMER MET VEERREMCILINDER

Voor wat betreft de werking, het uit elkaar halen
en het in elkaar zetten wordt verwezen naar de
subgroep 6-54-22.
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DE REMKAMER MET VEERREMCILINDER

Voor wat betreft de werking, het uit elkaar halen
en in elkaar zetten wordt ven rezen naar subgroep
6-54-22.
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DE REMKAMER MET VEERREMCILINDER

DOEL

De remkamer met veerremcilinder heeft tot doel
om bij bediening van de bedrijfsrem, parkeer- en
noodrem de remsegmenten tegen de remtrommel
te drukken.

BESCHRIJVING

De remkamer met veerremcllinder bestaat uit twee
gedeelten: een gedeelte voor de bedriJfsrem en
een gedeelte voor de parkeer- en noodrem. Het
gedeelte voor de bedrijfsrem is een normale rem-
kamer. Het gedeelte voor de parkeer- en noodrem
is de eigenlijke veerremcilinder.

WERKING

l. Normate stand tlldens hel rllden
Alvorens te gaan rilden, dienen de luchtketels
op een veilige druk te ziln. Deze druk wordt
door een waarschuwingsslgnaal (b.v. zoemer)
aangegeven. Indien deze druk wordt toegela-
ten tot de veerremcilinder, zal de zulger (4)
de zware veer (6) samendrukken. De remhef-
boom wordt nu niet meer belast en zal onder
andere door de werking van de veer (3) in de
niet-geremde stand komen.
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il. Bedr{lsrem
Door de scheiding tussen de remkamer en de
veerremcilinder, kan de veerremcilinder de
werking van de bedrijfsrem niet beinvloeden.
Bij gebruik van de bedrijfsrem blijft de zware
veer (6) samengedrukt, terwijl de luchtdruk
op het membraan (1) van de remkamer werkt.
Wanneer de voetremklep wordt bediend, komt
de samengeperste lucht in de ruimte (A) ach-
ter de drukziJde van het membraan (1). Het
membraan (1) met drukstang (2) wordt tegen
de druk van de veer (3) naar buiten gedrukt,
waardoor de remschoenen door middel van
een hefboomstelsel tegen de remtrommel
worden gedrukt. De lucht aan de andere zijde
van het membraan kan via de speling rond de
drukstang ontwifken.
Wanneer de remmen worden gelost, drukt de
veer (3) de drukstang (2) en het membraan (1)
weer in de ultgangspositie terug.
Parkeor- en noodrem
Met een bedieningsventiel kan de ruimte (B)
worden ontlucht. De zware veer (6) drukt nu
de zuiger (4) met de drukstang (5) tegen
membraan (1) en de drukplaat (7), waardoor
de drukstang (2) naar buiten wordt gedrukt.
Hierdoor worden de remschoenen door middel
van de remhefboom tegen de remtrommel ge-
drukt. Hierbij maakt men gebruik van de Qoe[r., r;
gle van de samengedrukte zvuare veer ,{6),'.,,.:
welke steeds aanwezig is. 
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lV. Loslnrlchtlng
Wanneer door een storing geen samenge-
perste lucht beschikbaar is, staat het voertuig
automatisch geremd. Toch moet het mogelilk
zijn het voertuig te verslepen. Aan de bovsn-
zijde van de veerremcilinder bevindt zich on-
der de kunststofkap (8) een los-bout (9). Door
deze bout met een 3/4" pijpsleutel linksom te
draaien, kan de drukstang (5) vrij bewegen.
De remmen worden mechanisch gelost. Wan-
neer de storing is opgeheven en voldoende
samengeperste lucht aanwezig is, kan met
het bedieningsventiel weer lucht in de veer-
remcilinder worden toegelaten. Direct daarna
moet met de 3/4" pijpsleutel de los-bout (9)
worden ingeschroefd en de kunststofkap (8)
worden aangebracht.

HET VERWIJDEREN VAN DE
VEERREMCILINDER OP HET
VOERTUIG

Blaas de luchtketels af.
Maak de twee luchtleidingen van de veerrem-
cilinder los.
Venrijder de plastickap en draai met een 3/4"
pijpsleutel de in de veerremcilinder aanwezige
los-bout geheel uit (linksom draaien).
Verwijder de kop-pen uit de gaffel en de rem-
steller.
Venrijder de bevestigingsmoeren en veerrin-
gen en neem de veerremcilinder van de steun.
Opmerklng: Bij storingen aan één veerremci-

línder behoeft de andere niet pre-
ventief te worden vervangen.

UIT ELKAAR HALEN VAN
DE VEERREMCILINDER
Opmerklng: Voldoende onderdelen, gereedschap-

pen en kennis van zaken dienen aan-
wezig te zijn alvorens de veerremci-
linder uit elkaar wordt gehaald.

Controleer of de kunststofkap en de los-bout
zijn verwijderd.
Draai de veerremcilinder nu om en verwijder
de moer en de gaffel van de drukstang.
Venvijder de rubber stofhoes van de remkamer.
Breng nu de moer weer aan en draai deze
zover in, dat het membraan niet meer draagt.
Dit laatste om te voorkomen dat de remkamer
wegspringt bij demontage.
Verwijder het slangklemmetje met omlooplei-
ding.
Venrijder de klemband door de twee bouten
met moeren te verwijderen.
De drukstang kan nu uit de veerremcilinder
worden bewogen, om zodoende in de bank-
schroef te worden geklemd.

Venrvijder met een inbussleutel (7/32") de in-
busbout, waarmee de drukplaat op de druk-
stang is bevestigd (fig. f ).
Draai de veerremcilinder om en vennijder de
borgkit langs de rand van de bovendeksel.

Flg.l

Vul de veerremcilinder met perslucht (5 kg/cmr)
via de aansluiting ,,spring brake".
Schroef de borgplaat los en verwijder de ny-
lonplaat; laat daarna de perslucht ontsnappen.
Opmerklng: Wanneer de veerremcilinder lekt

kan de bovenstaande handeling
niet worden uitgevoerd. Ga dan
als volgt te werk:

Maten in mm

Flg. 2
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Maak het hulpgereedschap volgens biJgaande
tekening (fig. 2).
Er is nu geen perslucht nodig.
Breng het hulpgereedschap aan op de borg-
plaat.
Steek de los-bout door het hulpgereedschap
en draai de bout zover in dat deze het hulp-
gereedschap enigszins aandrukt en centreert.
Span de veerremcilinder in de bankschroef en
draal met een dop (27 mm) de borgplaat los.
Venrijder de borgplaat en nylonplaat en los-
bout.

Paeopll
De veer in de cilinder heeft een kracht van
500 tot 1000 kg.

Plaats de veerremcilinder op een stevige plaat
onder de pers voor verdere demontage. De
pers moet voldoende slag (15 cm, 6") kunnen
maken om expanderèn van de grote veer mo-
geliJk te maken.
Pers de bovendeksel naar beneden om de borg-
ring uit het huis te verwijderen door een
schroevedraaier achter de lip van de borgring
te steken.
Laat de pers langzaam ontspannen. Let daar-
biJ goed op, dat de deksel regelmatig naar
boven komt en noch de veer noch het deksel
blijtt hangen.
Neem het deksel af. Veruvijder de bovenste sta-
len veerschotel, de veer en de onderste stalen
veerschotel.
Verwijder de zuiger uit de cilinder en venrvij-
der de viltring en de O-ring
Venrijder de seegerring, drukstang met af-
dichtset.

SAMENSTELLEN VAN DE
VEERREMCILINDER

Reinig alle delen van de veerremcillnder. Ver-
wlJder alle kitresten van de deksel en uit de
borgveergroef in het huis. Smeer alle onder-
delen goed in met speciaal vet (DAFnr.
600140).
Plaats de O-ring in de boring van de cilinder.
Vet de binnenzijde van de veerremcilinder
goed in met speciaal vet (DAFnr. 600140).
Span de zuiger in en monteer de viltring en
rubber O-ring.
Breng de afdichtset om de drukstang, breng
de seegerring aan.
Breng de complete zuiger aan in de cilinder
(fig.3).
Vet de onderste veerschotel in en breng deze
aan.
Breng een nieuwe veer aan.
Breng de bovenste veerschotel aan.
Plaats de deksel zo op de veer dat de ontluch-
tingsleiding tussen de beide luchtaansluitin-
gen komt te zitten.
Plaats de cilinder met veer en deksel op de
vlakke plaat, goed gericht, onder de pers.

Pas opll
Bij het samenpersen krijgt de veer een kracht
van 500 tot 1000 kg.
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Breng de borgring zeer zorgvuldig aan. Sla te-
gen beide einden van de borgring om zeker te
zijn dat de borgring helemaal in de groef zit.
Steek een schroevedraaier in het gat voor de
los-bout en houd de schroevedraaier stevig
op de kop van de drukstang, om te voorko-
men dat de drukstang uit de afdichting komt.
Vul nu de cilinder met 5 kg/cm, (70 p.s.i.) en
venrilder de sch roevedraaier.
Controleer nu of de veerremcilinder lekt, in
het bijzonder aan boven- en ondezijde.
Breng een nieuwe borgset aan. Sla deze met
een drijver goed vast (fig. a).
De schroefdraad in de drukstang en op de in-
busbout moet zorgvuldig worden gereinigd.
Vervolgens moet de draad worden ingesmeerd
met de borgvloeistof Loctite type C.V.V. met
een activator voor aluminium.
Breng de drukplaat aan en zet deze vast met
de inbusbout (fig. 1).
Breng een nieuwe membraan aan.
Breng de remkamer aan en sluit de ontluch-
tingsleiding aan.
Breng de klemband met bouten en moeren
aan.
Draai de moer los op de drukstang zodat het
membraan van de remkamer weer op zijn
plaats ligt.
Plaats de rubber manchet op de remkamer en
over de drukstang.
Draai de los-bout handvast in de veerremci-
llnder.
Borg de borgring in de cilinder en deksel.
Maak de rand vetvrij. Kit nu de rand van de
cllinder en deksel met borgring met kit (DAF-
nr. 600194) in.
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HET AANBRENGEN VAN DE
VEERREMCILINDER OP HET
VOERTUIG

Draai de gaffel op de drukstang zodanig dat
de afstand - hart gaffelpen tot achterzijde
veerremcilinder - 85 mm bedraagt. (Bii het
type veerremcilinder zonder omloopleiding
kan dit alleen worden gemeten wanneer de
cllinder is gemonteerd en de veerremcilinder
op druk is gebracht. De luchtketels moeten
ziJn gevuld en het parkeerremventiel in de ca-
bine moet in de stand ,,Rijden" staan. De veer-
remcilinder is dan d.m.v. luchtdruk gelost).
Breng de veerremcilinder aan op steun en zet
deze met behulp van de veerringen en moeren
vast.
Opmerklng: Linker en rechter veerremcilinder

zlJn niet identiek en zodoende
niet onderling verurisselbaar.

Steek de kop-pen door de gaffel en de rem-
steller.
Sluit de luchtleidingen aan.
Opmerklng: Wanneer ae1/2" N.P.T.F. aansluit-

nippel (tapse draad) lekkage ver-
toont, heeft vaster aandraaien het
beschadigen van de schroefdraad
in de cilinder tot gevolg. Verpak
daarom de nippel opnieuw met
tape en zet de nippel vast.

Schroef de los-bout nu geheel in en breng de
kunststofkap aan.
Breng de luchtketels op druk en zet het par-
keerventiel In de stand ,,Rijden".
Controleer op lekkage.
Controleer de remschoenafstelling.
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