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TWEEKRING VOETREMKLEP
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DOEL

De tweekring voetremklep heeft tot doel de twee
kringen onafhankelijk van elkaar te bedienen.

WERKING

Het voetremklephuis bestaat uit een boven- (kring
l) en een ondergedeelte (kring ll); op beide be-
vindt zich een aansluiting voor de voorraadleiding
(V-aansluiting) en een aansluiting voor de remlei-
ding (Z-aansluiting).
Wanneer wordt geremd, wordt met het pedaal
door middel van de drukbus, de drukplaat (1) en
de rubber regelveer (2), een kracht op de regel-
zuiger (3) uitgeoefend. De regelzuiger (3) beweegt
naar beneden, de uitlaat (a) wordt gesloten en de
inlaat (4) wordt geopend.
Samengeperste lucht stroomt nu in de aansluiting
(b) en tevens via de boring (c) iÉ de ruimte boven
de relais-zuiger (5), waardoor de zuigerbuis (6)
naar beneden wordt bewogen. De uitlaat (d) wordt
gesloten en de inlaat (7) wordt geopend.
De samengeperste lucht stroomt nu afhankelijk
van de veerspanning (dus afhankelijk van de voet-
druk) vanuit de betreffende luchtketels langs de
geopende inlaatkleppen (4) en (7) naar de rem-
kamers. De samengeperste lucht, welke in de aan-
sluitingen (b) en (c) stroomt, drukt tevens de zui-
ger (3) en (5) naar boven, zodat een evenwichts-
toestand wordt bereikt. Wanneer het pedaal dieper
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wordt ingetrapt, herhaalt zich de hierboven om-
schreven cyclus, zodat trapsgewijze tot de maxi-
male luchidruk kan worden geremd. Wanneer de
druk op het pedaal wordt verminderd, ontspant de
rubber regelveer (2) waardoor de regelzuiger (3)
en de zuigerbuis (6) zich naar boven bewegen.
De remleidingen worden ontlucht en de druk in
de remkamers daalt dienovereenkomstig. Wanneer
een lekkage in de onderste kring optreedt, func-
tioneert de bovenste kring zoals hierboven werd
beschreven.
Treedt een lekkage in de bovenste kring op, dan
stroomt in de ruimte boven de relais-zuiger (S)
via de boring (c) geen samengeperste lucht. Met
behulp van het pedaal moet de zuiger (3) nu zo
diep worden ingetrapt dat de ondezijde van de
bevestigingsbout de zuigerbuis (6) raakt. De re-
geling in de onderste kring vindt plaats met behulp
van de zuiger (8) en de regelveer (9). De relais-
zuiger (5) neemt nu niet meer deel aan de rege-
ling, maar wordt door de samengeperste luóht
naar boven gedrukt. Wanneer de relais-zuiger (5)
en de regelzuiger (8) één geheel zouden vormen,
zou bij uitval van de bovenste kring de benodigde
bedieningskracht op het pedaal te groot worden.
De relais-zuiger (5) is voozien van twee afdich-
tingsmanchetten om een goede en veilige schei-
ding van de beide kringen te krijgen.
De ruimte tussen deze twee afdichtingsmanchet-
ten is met de ontluchting verbonden.
Wanneer lekkage zou optreden, is dit direct ken-
baar door afblazen van de voetremklep tijdens
remmen.
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TESTEN VAN DE VOETREMKLEP OP HET VOERTUIG

De tweekring voetremklep subgroepnummer G36-
44/1 heeît geen voorijling.
De kringverdeling van een truck uit de serie F 2200
in combinatie met een aanhangwagen is zodanig
dat kring | (bovenste kring van de voetremklep)
de vooras van de truck en de aanhangwagen be-
dient, tenrijl kring ll de achteras(sen) van de
truck bedient.
Dit houdt in, dat wanneer beide kringen moeten
worden gemeten, een manometer op de remka-
mer van de achteras moet worden aangesloten.
De andere manometer moet op de koppelingskop
van de commandoleiding worden aangesloten.
Wanneer het voertuig niet is uitgerust met volg-
wagenaansluiting, dient op de remkamer van voor-
en achteras te worden gemeten.

Wanneer het voetrempedaal langzaam wordt be-
diend, moeten beide manometers gelijktljdig de-
zelfde druk aangeven.
Het moet mogelijk zijn, na aanspreken van beide
kringen, bij langzaam remmen en lossen, een ge-
leidelijke drukwijziging te veroozaken zonder
grotere sprongen dan 0,3 kg/cmz op beide kringen.
Wanneer de ketel van kring | óf de ketel van kring
ll leeg is, dient de kring met de nog gevulde ketel
volledig te kunnen werken.
Wanneer de voetremklep geheel wordt ingetrapt
dienen beide manometers de keteldruk (7 kg/cm2l
aan te wijzen.
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TESTEN EN AFSTELLEN VAN DE VOETREMKLEP OP DE PROEFBANK

Pedoolweg in groden (.)
Angls pslsouru en degrés

Aon slogbou t
Vis de buteé
Af s tond
Dis tonce

Remleidinq
Circu r t

1. Voor testen en afstellen moet de voetremklep
volgens schema worderaangesloten, de Z-aan-
sluitingen nog niet aansluiten. De luchtkraan
1 en 2 openen. De klep enige malen bedienen
en hierbij de luchtdoorvoer controleren. Aan
de Z-aansluitingen en de ontluchting op lek-
kage controleren.

2. De Z-aansluitingen aansluiten. De aanslagbout
zo instellen dat samengeperste lucht passeert
in kring I wanneer de voetplaat een hoek van
40+ 1o 30' heeft gemaakt. Vervolgens moet met
de voetplaat in de ruststand de afstand a wor-
den opgemeten. De door de voetplaat ge-
maakte hoek van 40 + 10 30' komt overeen met
deafstand 6 = (a+ 3,2)+1,2^ .

De uitgaande druk op de Z,-aansluiting mag in
deze stand niet meer dan 0,2 kg/cmz bedra-
gen.

3. Wanneer de druk op deZr-aansluiting tot maxl-
maal 0,25 kg/cm2 is gestegen, mag de druk
op de Z;aansluitlng tot max. O,2 kg/cm2 zljn
opgelopen. Een drukverschil op de Z,-aanslui-
ting t.o.v. de Zr-aansluiting van maximaal

Testdruk .7 kqtcrrzFresston oessot - \

Luchtkroon ^ |
Robínet o,isotemÉnt

0,25 kg/cmz over het hele regelgebied is
toelaatbaar.

4. De hoek gemaakt door de voetplaat bij een
druk van 3 kglcm2 op de Z,-aansluiting mag
niet klelner dan 10030' zijn (komt overeen met
deafstandb=a+8,5mm).

5. De hoek gemaakt door de voetplaat bij een
druk van 7 kg/cmz op de Z;aansluiting en de
Z"-aansluiting mag niet kleirier dan 14030' zijn
(kìomt overeen met de afstand b = a + 11,8
mm).

6. De hoek bij volledig ingetrapte voetplaat mag
niet kleiner dan 21o zijn (komt overeen met
deafstandb=a+17mm).

7. Het moet mogelijk zijn bij langzaam remmen
en lossen een geleidelijke drukwijziging te
veroozaken zonder grotere sprongen dan
0,3 kg/cm2 op beide kringen.

8. Wanneer de luchtkraan 1 of 2 wordt afgeslo-
ten, moet de nog aangesloten kring volledig
kunnen werken.

9. Met ingetrapte voetplaat de voetremklep op
lekkage controleren.

Afstond
Distonce

Luchtdn meter
Monomètre

Luchtdr. meter
Monomètre

Re mleidrno
Circuit - 1

Luchtdn meter
Monomètre
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TWEEKRING VOETREMKLEP

Tweekring voetremklep met instelbare voorijling.

DOEL
De tweekringvoetremklep heeft tot doel de twee
kringen onafhankelijk van elkaar te bedienen.

WERKING
Het voetremklephuis bestaat uit een boven- (kring
l) en een ondergedeelte (kring ll); op beide be-
vindt zich een aansluiting voor de voorraadleiding
(V-aansluiting) en een aansluiting voor de remlei-
ding (Z-aansluiting). Aan de onderzijde van de voet-
remklep bevindt zich de ontluchtingsbuis met
contramoer. Door de ontluchtingsbuis te ver-
draaien wijzigt de spanning van de veer waardoor
de voorijling wijzigt (rechtsom draaien geeft druk-
stijging, linksom geeft drukdaling).
Dlt houdt in, dat eerst wanneer de druk in de bo-
venste kring tot een bepaalde waarde is gestegen
de onderste kring van de voetremklep wordt be-
diend.
De voorijling van de bovenste kring t.o.v. de on-
derste kring is van 0 + 0'2 kg/cm, tot max. 1,2
t o'2 kg/cm" instelbaar.
Wanneer wordt geremd, wordt met het pedaal
door middel van de drukbus, de drukplaat (1) en
de rubber regelveer (2), een kracht op de regel-
zuiger (3) uitgeoefend.
De regelzuiger (3) beweegt naar beneden, de uit-
laat (a) wordt gesloten en de inlaat (4) wordt ge-
opend.
Samengeperste lucht stroomt nu in de aansluiting
(b) en tevens via de boring (c) in de ruimte boven
de relais-zuiger (5), waardoor de zuigerbuis (6)
naar beneden wordt bewogen. De uitlaat (d) wordt
gesloten en de inlaat (7) wordt geopend. De sa-
mengeperste lucht stroomt nu afhankelijk van de
veerspanning (dus afhankelijk van de voetdruk)
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vanuit de betreffende luchtketels langs de ge-
opende inlaatkleppen (4) en (7) naar de remka-
mers,
De samengeperste lucht, welke in de aansluitingen
(b) en (c) stroomt, drukt tevens de zuiger (3) en
(5) naar boven, zodat een evenwichtstoestand
wordt bereikt. Wanneer het pedaal dieper wordt
ingetrapt, herhaalt zich de hierboven omschreven
cyclus, zodat trapsgewijze tot.de maximale lucht-
druk kan worden geremd. \túanneer de druk op
het pedaal wordt verminderd, ontspant de rubber
regelveer (2) waardoor de regelzuiger (3) en de
zuigerbuis (6) zich naar boven bewegen. De rem-
leidingen worden ontlucht en de druk in de rem-
kamers daalt dienovereenkomstig. Wanneer een
lekkage in de onderste kring optreedt, functio-
neert de bovenste kring zoals hierboven werd be-
schreven.
Treedt een lekkage in de bovenste kring op, dan
stroomt in de ruimte boven de relais-zuiger (5)
via de boring (c) geen samengeperste lucht. Met
behulp van'het pedaal moet de zuiger (3) nu zo
dlep worden ingetrapt dat de ondezijde van de
bevestigingsbout de zuigerbuis (6) raakt. De rege-
ling in de onderste kring vindt plaats met behulp
van de zuiger (8) en de regelveer (9).
De relais-zuiger (5) neemt nu niet meer deel aan
de regeling, maar wordt door de samengeperste
lucht naar boven gedrukt. Wanneer de relais-zui-
ger (5) en de regelzuiger (8) één geheel zouden
vormen, zou bii uitval van de onderste kring de
benodigde bedieningskracht op het pedaal te
groot worden.
De relais-zuiger (5) is voorzien van twee afdich-
tingsmanchetten om een goede en veilige schei-
ding van de beide kringen te krijgen. De ruimte
tussen de twee afdichtingsmanchetten is met de
ontluchting verbonden. Wanneer lekkage zou op-
treden is dit direct kenbaar door afblazen van de
voetremklep tijdens remmen.
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TESTEN VAN DE VOETREMKLEP OP HET VOERTUIG

De tweekring voetremklep subgroepnummer 6-36-
M/2heett voorijling welke instelbaar is.
Deze voetremklep wordt uitsluitend toegepast op
trekkers.
De kringverdeling bíj een trekker uit de serie
F 22OO in combinatie met een oplegger is zodanig
dat kring | (bovenste kring van de voetremklep)
de oplegger bedient, terwijl kring ll de vooras en
achteras(sen) van de trekker bedient.
Dit houdt In dat wanneer beide kringen moetsn
worden gemeten één manometer op de remkamer
van de achteras moet worden aangesloten. De
andere manometer moet op de koppelingskop van
de commandoleiding worden aangesloten.
Wanneer het voetrempedaal langzaam wordt be-

ÎOfALE IYEO
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diend zal de manometer van kring I het eerst een
druk aangeven. Wanneer de voetremklep lang-
zaam wordt ingetrapt tot een waarde van 1 kg/
cm2 gemeten op kring ll moet op de manometer
aangesloten op de koppelingskop van de com-
mandoleiding (kring l) een waarde van 1,0-1 ,3
kg/cmz worden afgelezen. Dit is de fabrieksafstel-
lihg.
Het moet mogelijk zijn na aanspreken van beide
kringen, bij langzaam remmen en lossen, een ge-
leidelijke drukwijziging te veroorzaken zonder
grotere sprongen dan 0,3 kg/cmz op beide kringen.
Wanneer de ketel van kring I of de ketel van kring
ll leeg is, dient de kring met de nog gevulde lucht-
ketelvolledig te kunnen werken.
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TESTEN EN AFSTELLEN VAN DE VOETREMKLEP OP DE PROEFBANK

Pedoolweg in groden (o)
Angle porcouru en degrés

Aonslogbout
Vis de buteé
Af s tond
Distonce'o
Afstond 

_b.
Dis tonce

Luchtdr meter
Monomètre

Luchtdr meter
Monomètre

Re mlcidrno
Circuit
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7.

n Luchtkroon' Robinet d'isolement

Contre -écrou ube d'échoppernent
2 Luchtkroon
- Robinet d'isolement

1. Voor het testen sn instellen moet de voetrem-
klep volgens het schema worden aangesloten,
de Z-aansluitingen nog niet aansluiten. De
luchtkranen 1 en 2 openen. De klep enige ma-
len bedienen en hierbij de luchtdoorvoer con-
troferen. Aan deZ-aansluitingen en de onfluch-
ting (aan de ondezijde van de ktep) op tekka-
ge controleren.

2. De Z-aansluitingen aansluiten. De aanslagbout
zo instellen dat samengeperste lucht in kring I
passeert wanneer de voetplaat een hoek van
40 + 1030'heeft gemaakt. Vervolgens moet met
de voetplaat in de ruststand de afstand a wor-
den opgemeten. De door de voetplaat ge-
maakte hoek van 40 + 1030' komt overeen met
de afstand b = (a + 3,21 + 1,2 mm. De uitgaan-
de druk op de Zîaansluiting mag in deze stand
niet meèr dan 0,2 kg/cm2 bedragen.
Eén omwenteling van de aanslagbout komt
overeen met een verandering van afstand b
met 1,8 mm.

3. Wanneer de druk op deziaansluiting tot maxi-
maal 2 kglcm2 is gestegèn, moet de druk op
de 22 -aansluiting 1,7 kg/cmz bedragen. Dit
geldt voor de van fabriekswege geleverde voet-
remklep met instelbare voorijling (DAF-num-
mer 503887). Deze is herkenbaar o.a. aan de
rode verf merkstreep op de ontluchtingsklep
en contramoer.
De druk op de Z2-aansluiting is in te stellen
door de ontluchtingskap te draaien en met de
contramoer te borgen (rechtsom draaien geeft
drukstiiging; linksom draaien geeft drukda-
ling). Het op druk komen van kring ll mag ge-
paard gaan met een maximale sprong van
0-0,2 kg/cmz.
De ingestelde voorijling moet over het gehete
regelgebied van de voetremklep behouden
blijven.

4. Indien een andere voorilling noodzakelijk is,
kan deze worden verkregen door rechtsom of
linksom draaien van de ontluchtingskap. De
maxlmale voorijllng woròt gecontroleerd door
het geheel indraaien (rechtsom) van de ont-
fuchtingskap. Bij een druk in kring I van 2 kg/

cm2 moet de druk in kring 2 tot op de maxi-
mafe waarde van 0,9 kg/cmz in te stelten zijn.
Opmerklng: De ingestelde voorijling moet mi-

nimaal zijn en mag alleen worden
gewijzigd bij correct afgestelde
wielremmen van trekker en volg-
wagen. Een te hoge waarde heeft
tot gevolg dat de volgwagen te-
veel en de trekker te weinig doet,
waardoor glazuren van de voerin-
gen van de trekker en afname van
het totaal remvermogen optreedt.
Een te lagewaarde heeft tot gevolg
dat het remvermogen van de volg-
wagen lager is als mogelijk, tenrrijl
bovendien de kans op scharen
van de combinatie onder ongun-
stige weg- en beladingscondities
toeneemt.

De hoek gemaakt door de voetplaat, bij een
druk van 3 kg/cm2 op de Z1-aairsluiting- mag
niet kleiner dan 10030'zijn (komt overeen met
afstandb=a+8,5mm).
De hoek gemaakt door de voetplaat, bij een
druk van 7 kg/cmz op de 21-aansluiting mag
niet kleiner dan 14030'zijn (komt overeen mei
de afstand b = a + 11,8 mm).
De .hoek gemaakt door de voetplaat, bij een
dryk yan 7 kg/pmz op de Z2-aansluitinó mag
niel kleiner dan 190 zijn (komt overeen met dé
afstandb=a+15,5mm).
O." !ge!, bij volledig ingetrapte voetptaat mag
niet kfeiner dan 22" zijn (komt overeen met dé
afstandb=a+17,9mm).
Het moet mogelijk zijn na aanspreken van
beide kringen, bij langzaam remmen en lossen
een geleidelijke drukwijziging te verooaaken
zgndgr grotere sprongen dan 0,3 kglcm2 op
de beide kringen.
Wanneer de luchtkraan 1 of 2 wordt afgeslo-
ten, moet de nog aangesloten kring volledig
kunnen werken.
Met Ingetrapte voetplaat de voetremklep op
lekkage controleren.
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Luchtdr meter
Monomètre
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