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KLINKEN VAN REMVOERING OP REMSCHO

CONTROLE VOORAF

1. Men dient remvoering te vervangen als er
olie of vet ingetrokken is, of wanneer deze
tot op ca. 1 mm boven de nagelkop of ver-
der versleten is. Dit komt neer op een res-

terende voeringdikte bij lucht-mech. rem-
men van 7 mm.
Deze dikte kan men meten via de inspec-
tiegaten van de ankerplaten.

Fig. 1

Zorg dat de juiste voeringen en klinkna-
gels voorhanden zijn (nagels met conische
kop, conisch verzonken gaten in de voe-
ring, volgens onderdelenboek).
Controleer of de binnendiameter van de
voering ook hetzelfde is als de buitendia-
meter van de remschoen, door ze op el-
kaar te passen.

Ook de gatenpatronen van beide onderde-
len moeten precies overeenkomen (zie fig.
11. Zo niet, dan kan het resultaat worden
zoafs fig. 2,6 en 9 weergeven.
De bodem van het gat onder in de nagel
m@t, als men hem op zijn plaats aanbrengt,
ca. 1 mm dieper liggen dan onderzijde
remschoen. (zie fig. 3).

De voering en schoen moeten goed schoon
zijn; eventueel met een staalborstel reini-
gen. Controleer of het oppervlak van de
remschoen vlak en onvervormd is.
De eventueel aanwezige hoge kanten rond-
om de gaten wegslijpen.
De gaten in de remschoen mogen niet be-
schadigd of te groot geworden zijn, door
onzorgvuldige verwijdering van vroegere
nagels.
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6.

De klinkstempel moet een diameter heb-

ben van ca.11 mm (: buitendiameter fels-
kraag) en een juiste vorm hebben (zie fig.
4l..

HET KLINKEN

Plaats de voering op de schoen. Let daarbij
op dat, indien aanwezig, het opschrift
"draaipuntzijde" ook aan draaipuntzijde
en "remnokziide" ook aan de remnokzijde
van de remschoen gemonteerd wordt (zie

fig. 5).

Begin bij de twee gaten in het midden van
de voering met klinken; daarbij opletten
dat de gaten in de voering en schoen goed
tegenover elkaar liggen en beide delen goed
tegen elkaar gedrukt zijn (gebruik één of
meer klemmen).

Stel de klinkmachine op een niet te grote
klinkkracht in.
Deze dient ca. 20.000 N (2000 kg) te be,
dragen.

Leg de bovenstempel rustig aan en ver-
groot geleidelijk de kracht (de nagel zal
dan stuiken : gat opvullen, en felsen :
kraag vormen.

Controleer nu de gemaakte verbinding op
de volgende punten:

- de felskraag moet gelijkmatig gevormd
en niet naar één zijde geplet zijn (zie fig.
6) Zo niet :

- gaten in voering en schoen níet goed
tegenover elkaar

- remschoen niet goed recht gehouden
tijdens klinken

- verkeerde klinknagel
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- de felskraag moet zonder barsten zijn
(zie fig. 7). Indien wel barsten: klink-
kracht te groot.

- de felskraag moet goed tegen de rem-
schoen aanliggen (zie fig. 8). Zo niet :

klinkkracht te laaq.

- de nagelkop mag niet.scheefgedrukt zijn
(zie fig. 9), te controleren met bijv. de
dieptemeter van een schuifmaat, ofwel
te zien aan de asymmetrisch gevormde
felskraag. lndien wel:

- gaten in voering en schoen niet goed

tegen elkaar
- remschoen niet recht gehouden tijdens

het klinken.

Controleer of de remvoering rondom de

nageikop niet gescheurd is. Zo ja:

- klinkkracht te groot
- boring in remvoering te klein. Om n.i.

scheuren tegen te gaan, dient het gat

in de voering: ca. 0,5 mm groter ge-

boord te zijn dan in de schoen.

Indien deze verbinding in orde is dan de
voering verder klinken. Zorg dat ter plaat-
se van iedere te klinken verbinding de voe-
ring goed aangedrukt ligt tegen de schoen.
Werk van het midden uit naar de einden
toe, afwisselend van het ene einde naar het
andere einde toe, steeds per twee nagels
deze procedure volgend (zie fig. 10).
Hiermee bereikt men dat de voering over
de volle lengte gelijkmatig aanligt.

Fig. 8

Fig. 9
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CONTROLE VAN VERBINDINGEN

Controleer nu alle klinkverbindingen op de
hiervoor beschreven wijze en meet met een

voelermaat de eventuele ruimte tussen voe-
ring en schoen. Deze mag aan de zijkant
bij lucht-mech. remmen niet meer bedra-
gen dan 0,1 mm, en bij lucht-hydr. 0,25
mm. (zie fig. 11).
De voelermaat mag niet verder dan tot on-
geveer de eerste nagelrij er tussen gescho-

ven kunnen worden. Aan de kopse kanten
van de voering mag deze ruimte tot aan de
eerste nagelrij bij lucht-mech. remmen 0,1
mm, en bij lucht-hydr. 0,4 mm bedragen.
Helemaal geen speling mag zich bevinden
5 mm rondom de nagels.

Als laatste controle kan men met een

ijzeren staafje op iedere nagelkop tikken.
Komt er dan in plaats van een hoge toon
een doffe klank uit, dan zit de nagel te los
en dient men deze nog een keer, maar met
grotere kracht, te klinken.
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Inspecteer de draaipunten van de remschoen

op slijtage en beschadiging. Smeer deze

punten in met copaslip alvorens de schoe'

nen weer te monteren.

Om een regelmatig en maximaal draag-
beeld van de remvoering te verkrijgen, en
daarmee optimale remprestaties en een re-
gelmatig slijten van de voering, is het ten
zeerste aan te bevelen de remvoering af te
draaien met een remprofessor. Let daarbij
op het volgende:

- Stel de beitelpunt in op de straal van de
remtrommel

- Draai met de remsteller de rollen van de
remschoen: minstens 2 mm voorbij het
punt, waar de vlakke kant van de S-nok
overgaat in de evolente (: Ltott'nn
waar de rollen tegenaan lopen) (zie fig.
12t.
De afstand "a" in de figuur stelt het ge-

deelte voor, uraarover de S-nok vlak is.

- Als na afdraaien op de juiste straal de

remvoering nog niet geheel schoon ge-

vallen is dient men de remschoenen wat
verder bij te stellen (niet de remprofes-
sor) en nogmaals af te draaien.

- De speling tussen remvoering en trom-
mel van 0,5 mm verkrijgt men door na

het afdraaien de remsteller terug te
draaien.

De afdraaistraal van de remvoering dient
hetzelfde te worden als van de trommel.

Opmerking:
Indien de remtrommels uitgedraaid zijn,
neem dan bij voorkeur overmaat remvoe-
ring (is 1 mm dikker) om na afdraaien
verzekerd te zijn van een maximale voering-
dikte.

Klinken van remvoering

op remscnoenen 7 -zo

ADVIEZEN BIJ VERDERE IT'IONTAGE

VAN LUCHT-MECH. REMMEN

1.

2.

Fis.12



DA F 
wert'raatsinstructies

Inspecteer de draaipunten van de remschoen

op sliitage en beschadiging. Smeer deze
punten in met copaslip alvorens de schoe-

nen weer te monteren,

Om een regelmatig en maximaal draag-
beeld van de remvoering te verkrijgen. en
daarmee optimale remprestaties en een re-
gelmatig slijten van de voering, is het ten
zeerste aan te bevelen de remvoering af te
draaien met een remprofessor. Let daarbij
op het volgende:

- Stel de beitelpunt in op de straal van de
remtrommel

- Draai met de remste!ler de rollen van de
remschoen: minstens 2 mm voorbij het
punt, waar de vlakke kant van de S-nok
overgaat in de evolente (= Ltorr'nn
waar de rollen tegenaan lopen) (zie fig.
12t.
De afstand "a" in de figuur stelt het ge-

deelte voor, u/aarover de S-nok vlak is.

- Als na afdraaien op de juiste straal de
remvodring nog niet geheel schoon ge-

vallen is dient men de remschoenen wat
verder bij te stellen (niet de remprofes-
sor) en nogmaals af te draaien.

- De speling tussen remvoering en trom-
mel van 0,5 mm verkrijgt men door na
het afdraaien de remsteller terug te
draaien.

De afdraaistraal van de remvoering dient
hetzelfde te worden als van de trommel.

Opmerking:
Indien de remtrommels uitgedraaid zijn,
neem dan bij voorkeur overmaat remvoe-
ring (is 1 mm dikker) om na afdraaien
verzekerd te zijn van een maximale voering-
dikte.
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