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vooRwooRD
Deze handleiding is bestemd voor personeel van
werkplaatsen , dat be/ast is met het onderhoud en
de revisie van DAF aanhangwagfens. Ook is in
deze handteiding een korte instructie over de bediening van deze wagens opgenomen,
Bij de verwijzing naar /inks en rechts wordt men
besc houwd met het gezicht naar de achterzijde
kiikende in de rijrichting van het voertuig te staan.
lnlichtingen betre{{ende het onderhoud o{ revisie,
die n iet in deze handleiding vermeld sta an, worden
gaarne gegeven door de afdeling Serv ice van
YAN DOORNE's
AANHAN GW AGENF ABRIEK

N.Y.

ALGEMENE BESCHOUWING
Het {eit, dat de aanhangwagen een steeds belangrijker plaats inneemt in het wegvervoer, niet alleen in ons land, doch in zeer vele landen, getuigt van de lage
exploitatiekosten van dit transportmiddel. Dit is het gevolg van de volgende
factoren
a. Lage aanscha{fingswaarde. De aanscha{fingsprijs van een vrachtauto met aanhangwagen is lager dan die van een zware vrachtauto met een even groot
draagvermogen o{ van twee vrachtauto's met eenzelfde gezamenliik draag:

vermogen,

b. Lagere a{schrijving. Een aanhangwagen hee{t een langere levensduur dan
een vrachtauto, U kunt deze dus over veel meer kilometers afschrijven.
c. Lagere brandsto{kosten. Als U door gebruik van een aanhangwagen o{ oplegger de nuttige last verdubbelt, worden de brandstofkosten niet evenredig
hoger.

Op stille dagen kunt U de aanhangwagen thuis laten. U bespaart hierdoor
brandstof . In vergelijking met een zware vrachtauto met een laadvermogen
gelilk aan Uw vrachtauto met aanhangwagen, is in dit geval de brandstofbesparing zelfs zeer aanzienlilk.

d. Lagere bandenkosten, De bandensliltage van aanhangwagens en opleggers is
veel minder dan bij zware vrachtauto's met aangedreven wielen.
e. Lager chauf{eursloon. U vervoert per rit meer nuttige last. De productiviteit
van de chauffeur wordt evenredig hoger.
f. Lagere onderhoudskosten, De onderhoudskosten van een aanhangwagen zijn
aanzienlijk geringer, dan die van een vrachtauto.
Naast deze algemene voordelen van aanhangwagens biedt de DAF bilzondere
voordelen voor wat betreft ziin constructie. Hieronder geven wij een indeling
van de d iverse typen DAF aanhangwagens.
1' DAF aanhangwagens kunnen met een laadvloerhoogte aangepast aan de aard
van de te verrichten transporten worden geleverd.

2. Voor wat betreft de stuurinrichting kunnen DAF aanhangwagens in
groepen worden verdeeld
a. Molenstellen met kegelvormig draaivlak, zie af b. 10,
b. Molenstellen met kogeldraaikrans
zie a{b. 14,
:

Af

b. 1 ,

Aa

n

ha

ngwagen met vaste assen
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.

15.

twee

3, Voor wat betreft het type ds, dat onder de aanhangwagens kan ziln
gebracht, kunnen deze voertuigen in 3 groepen worden verdeeld
a, Aanhangwagens met een vaste achteras, zie af b. 1
b. Aanhangwagens met schommelassen, zie afb, 2,
c. Aanhangwagens met assen, geplaatst in tandem, zie a{b.3.

aan-

:

.

Afb. 2. Aanhangwagen met

AÍb.3.

schommelassen

Aanhangwagen met tandemassen (model TA)

Hoewel de hierboven genoemde typen siandaardtypen zijn, is het nochtans
mogeli.;k, dat indien gewenst, andere uitvoeringen worden geleverd, zie afb.

4 en 5,
Het type en draagvermogen van de assen is a{hankelilk van het draagvermogen van de aanhangwagen en van de toelaatbare specifieke asdruk in het
land waarnaar de aanhangwagen zal worden geleverd.

,r#*,$ì

Afb.4

Afb.
4.

5

Voor wat betreft het remsysteem kunnen 4 groepen worden onderscheiden:
Vacuum-mechanisch remsysteem
zie af b. óa.
Vacuum-hydraulisch remsysteem
zie afb. ób.
Luchtdruk-mechanisch remsysteem
zie afb. óc.
Luchtdruk-hydraulisch remsysteem
zie afb. 6d.

a.
b.
c.
d,

Vacuum-mechanisch remsvsteem

b.

Vacuum-hydraulisch remsysteem

Luchtdru k-mechanisch remsysteem

d

Luchtdruk-hydraulisch remsysteem

Afb.6

Schema remsystemen

BEDIENING
SLINGEREN

Nog niet zo lang geleden was het slingeren van aanhangwagens achter de truck
het belangrijkste argLjment tegen het toepassen daarvan. Door de cntwikkeling

in de constructie van aanhangwagens is deze moeililkheid echter overwonnen.
Het is gebleken, dat ruime speling tussen trekhaak en trekoog, losse verbindingen van trekhaak of trekoog aan het chassis, overmatige wrijving o{ speling
in het molenstel, een neig ing van de aanhangwagen om bij het remmen tegen
Ce trekker op te lopen, een te korte trekstang, een te korte wielbasis van de
aanhangwagen, alle factoren zijn, die het sporen van de vrachtauto en zijn aanhangwagen nadelig beînvloeden. Het dempen van de onderlinge beweg ingen
van trekker en aanhangwagen en het toepassen van voorwielremmen op de aanhangwagens hebben ertoe bijgedragen het slingeren te onderdrukken
Indien Uw aanhangwagen slingert, ga dan na of zich speling in het stuurmechanisme of op de wiellagers bevindt en of het trekoog teveel speling heeft op
de irekhaak. Als hieraan niets onregelmatigs valt te bespeuren, kan het mogelilk
zijn, dat de lading de oorzaak van het slingeren is, Het verder naar voren
plaatsen van

de lading zal dan wellicht

succes opleveren.

HET GEBRUIK VAN DE CRAMER TREKHAAK

De Cramer trekhaak is zo geconstrueerd, dat met éen handgreep zowel de
vergrendeling van de koppelingspen, als de koppelingspen zelÍ buiten werking
worden gesteld. Als het oog uit de trekhaak is genomen blil{t de haak geopend.
Dit is tevens de stand waarin het oog van de trekstang weer in de trekhaa k
wordt gebracht.
Zodra het trekoog voldoende diep in de trekhaak is geschoven, wordt de koppelingspen naar beneden gedrukt en tweemaal vergrendeld. De trekhaak is in
rubber aan het chassis van de vrachtauto gemonteerd. De constructie van de
bevestiging is zodanig, dat de trekhaak niet alleen verend is, maar ook enige
beweging tcelaat in alle richtingen, zie afb. 23,
VERPLAATSING VAN DE AANHANGWAGEN OVER KORTE AFSTANDEN

Wanneer een DAF aanhangwagen wordt afgekoppeld, slaan de remmen automatisch aan (zie Remmen), lndien een aanhangwagen over een korte afstand
moet worden verplaatst is het n iet a ltild econom isch om h iervoor een truck te
gebruiken. Er zijn dan ook hefbomen tegenover de remkamers aangebracht
(rema{zetters), waarmee het mogeli.jk is de remmen te lossen, Bij luchtdrukremmen
moet de hefboom van de remkrachtregelaar in de stand,,lósen" gezet worden.
Vergeet nooit de remafzetters weer in hun oorspronkelilke positie te zetten na
het verrijden van de aanhangwagen, Controleer na het koppelen van de aanhangwagen aan de vrachtauto altiid de stand van de remafzetter. Indien deze
in de stand staat, waarbil de remmen zijn gelost, zal de aanhangwagen niet
kunnen remmen aJs deze aan de vrachtauto is gekoppeld.
10

HET CHASSISRAAM
BESCHRIJVING

Bij het ontwerpen van de DAF aanhangwagens is getracht een zo hoog mogelilk
laadvermogen te paren aan een zo laag mogelilk gewicht. Langs- zowel als
dwarsliggers zijn gemaakt van geperste staalplaat, De Jangsliggers zijn gemaakt
van twee strippen (zie afb, 7), waarvan de kanten zijn omgezet, en vervolgens
aan elkaar gelast,

Afb. 7 . De constructie van een langsligger

Afb.8.

Dwarsliggers aan een langsligger gelast

Zeer zware langsliggers worden gemaakt door 4 strippen aan elkaar te lassen,
zodanig, dat een rechthoekige doorsnede wordt verkregen. Met zo'n langsligger
en met U-vormige dwarsliggers is een {rame verkregen als afgebeeld in afb.8.
Wanneer twee langsliggers zijn toegepast kunnen ze zowel U-vormig ziin als
een rechthoekige doorsnede hebben (afb 9)

Af

b. 9. Aanhangwagen met twee langsliggers
11

Indien eén langsligger is toegepast, is de voorzijde versterkt om er de stuurinrichting aan te bevestigen, Rondom de constructie van langs- en dwarsliggers
is een raam van profielstaal gelast. Indien gewenst kunnen rongenhouders, haken
voor het sjorren met touw e.d. aan het raam worden gelast.
REPARATIES

Reparaties aan beschadigde of verbogen chassisramen zijn werkzaamheden die
slechts door gespecialiseerde en vakbekwame mensen kunnen worden uitgevoerd.
De volgende richtlijnen kunnen nochtans worden gegeven voor het richten van

het chassisraam

:

. Verwijder de vloer van de aanhangwagen,
2, Verwijder voor- en achteras (zie assen).
3. Vervzijder de leidingen en apparaten van het
1

van het electrisch

remsysteem. Doe dit eveneens

systeem,

4. Richt de langsliggers het eerst.
5. Richt de dwarsliggers zuiver loodrecht op de

langsliggers,

en zorg

ervoor,

dat ze alle in één vlak liggen.
LASINSTRUCTIES

Het lassen van een chassisraam moet uitgevoerd worden in een tochtvrije werkplaats, om onregelmatige afkoeling van de gelaste delen te voorkomen.
De laselectroden die geschikt zijn voor laswerk aan onderdelen van het chassisraam zijn de volgende
:

Philips 5ó
Smit - Conarc 52-54
Arcos - Ductilend 55

Klellbers OK 55
Varios - Stallas

Voor het

lassen van langs- en dwarsliggers moet een electrode van 4 mm diameter gebruikt worden, t€rwijl voor randprofielen, steunen en ander plaatwerk
een electrode van 3rlE mm díameter voldoende is, Voor het lassen van dwarsliggers en andere liggers van U-profiel moeten deze eerst gehecht worden aan
de binnen zijde en daarna gelast vanaf de buitenzijde naar het midden toe.
Zware metalen delen, zoals assen e.d. moeten worden voorverwarmd tot 2500
3000 C alvorens ze worden gelast.

ONDERHOUD

Het chassisraam ú-ehoe{t weinig onderhoud, maar in het geheel geen onderhoud
betekent een vermindering van de levensduur tengevolge van roest en corrosie,
Maa k Uw chassisraa m daa rom iedere 5.000 km grondig schoon. Zorg ervoor,
dat water n iet in de hoeken of gaten kan blilven staan, waar het in dat geval
corros ie zal ve roorza ken
,

SMERING

1,
12

Smeer iedere 5.000 km of tenminste iedere maand, alle scharnierpunten
de profielrand van de oplegger,

langs

DE STUURINRICHTING
DAF aanhangwagens zijn bestuurbaar doordat de voorste as draaibaar met het
chassisi is verbonden : het z.g. molenstel. Twee u itvoeringen worden door DAF
geleverd:

a, met kegelvormig draaivlak.
b. met een kogeldraaikrans,

A.

MOLENSTEL MET KEGELVORMIG DRAAIVLAK

BESCHRIJVING (zie

fis. 10 en11)

De stuurinrichting bestaat uit een aan het chassisraam gelaste kegel, die valt
in een kegelvormig draagvlak aan het molenstel, Tussen het draagvlak en de
kegel bevindt zich een messing voering. ln het midden van de kegel is een

BINNENKEGEL

MESSING
VOERfNG

BUITENKEGEL

R1NG

--e

STELMOER

ftgrfirtrf
AÍb. 10. Molenstel met kegelvormig draaivlak
holle pen aangebracht, die past in een in het kegelvormig vlak van het molenstel
aangebrachte bus. Door een ring en een sluitmoer wordt het geheel bileengehouden. Speling tussen de kegel en het draagvlak kan worden opgeheven door
de sluitmoer vaster aan te draaien en te borgen. Door de holle pen lopen de
leldingen van het remsysteem en de electrische installatie, Het kegelvormige
draagvlak is voorzien van enige vetnippels op de omtrek.
13

Af

b.

11

Afb. 12. Molenstel met kegelvormig

draaivlak

STORINGEN EN REPARATIES

a) Stuurt moeilijk
Als de besturing van de aan de vrachtwagen gekoppelde aanhangwagen moeililkheden oplevert kan de oorzaak een slechte smering van het draagvlak zijn
of een te vast aangedraaide sluitmoer. De sluitmoer dient zo te zijn a{gesteld,
dat de wagen gemakkelilk stuurt en geen speling tussen de kegel en het draagvlak toelaat.
b) Speling van de kegel op zijn draagvlak
Hiervan is in de regel een gesleten messing ring of een losse sluitmoer de
oorzaak. Als de messing ring te veel is ingesleten moet deze worden vervangen.
Als dat niet het geval is kan worden volstaan met de sluitmoer opnieuw af te
stellen. Deze moet zo vast aangeCraaid worden, dat geen speling tussen kegel
en draagvlak aanwezig is en toch het molenstel nog gemakkeli;k draait.
14

VERWIJDEREN EN DEMONTEREN

1. Neem de remleiding en de electrische leidingen los.
2. Verwijder de borgbouten en draai de sluitmoer af met de
(a{b

1

haaksleutel

3),

\ì

Af

b.

13.

Speciale haaksieutel voor stelmoer van kegelvornrig draaivlak
3

Krik de

aanhangwagen

zo

hoog

op, dat het molenstel onder de wagen

vandaan kan worden getrokken.
4

Neem de messing ring

u

it.

REINIGEN EN INSPECTEREN

Reinig alle onderdelen in petroleum en inspecteer de dragende oppervlakken,
Vervang zonodig de messing ring door een nieuw'e, Controleer tevens de bronzen
bus onder in het kegelvormig draagvlak.
MONTEREN

Dit geschiedt in de omgekeerde volgorde als het verwijderen en uiteennemen,
Waarschuwing: Beschadlg de draad van de holle pen niet met de borgboutjes,
Overtuig U ervan dat de punt van het borgboutje in een verticale groef valt
van de holle pen, Borg de borgboutjes met zacht ijzerdraad.
ONDERHOUD VAN DE STUURINRICHTING

a)

Smering

Smeer iedere 1000 km de draagvlakken door middel van de smeernippels.

b)

Afstellins.

Controleer iedere 5000 km de afstelling van de stuurinrichting. Indien a{stelling
noodzakelilk bli;kt zie,,Waarschuwing" onder Monteren,

B.

MOLENSTELLEN MET KOGELDRAAIKRANS

BESCHRIJVING

Dit type stuurinrichting bestaat uit twee grote met bouten aan het

chassis en

molenstel bevestigde loopringen, waartussen zich een krans van kogels bevindt.
Voor een doorsnede zie af b. 14, Zie verder alb. 15.
15

Afb. 14.
Doorsnede van
kogeldraaikrans

Afb. 15. Kogeldraaikrans op chassis gemonteerd
AFNEMEN

1. Verwijder de bouten van de bovenste loopring van het chassis.
2. Krik de aanhangwagen op en rijd het molenstel onder de aanhangwagen
va ndaa n.

3, Verwijder de bouten van de onderste loopring en neem de gehele kogeldraa ikrans

van het molenstel.

Opmerking: De kogeldraaikrans kan niet worden
16

gedemonteerd.

REINIGEN EN INSPECTEREN

Het reinigen van het kogellager is niet aan te bevelen. Als het lager is beschadigd of versleten, moet het gehele lager worden vernieuwd,
AANBRENGEN

Dit dient te geschieden in de omgekeerde volgorde van

a{nemen,

ONDERHOUD
Smering

Smeer de kogeldraaikrans iedere 5000 km met een goede soort kogellagervet,
Er ziln 4 smeernippels aan de kogeldraaikrans bevestigd. Om verzekerd te zijn
van een volledige smering van de loopringen moet drie keer vet door de
nippels worden geperst, met het molenstel achtereenvolgens in de rechtuitstand,
45o verdraaid en vervolgens 90o verdraaíd.

17

DE TREKSTANG
BESCHRIJVING

Twee typen trekstangen worden op DAF aanhangwagens toegepast: een trekstang met een oog eraan vastgelast en een trekstang met een oog verend in
de trekstang gemonteerd (zie afb. 1ó).

Afb. 16. Verende

trekstang

Dit trekoog bevat een steel, waarvan het middengedeelte (1) dikker is. Ter
weerszijden daarvan drukken twee veren tegen een ring (2) en een uit twee
delen bestaande ring (3) die met bouten bileengehouden wordt. Het trekoog
wordt geleid in de bussen (a) en (5),
De trekstangen zijn aan het molenstel bevestigd door middel van twee stoelen
met twee pennen (afb. 17),
Alfe draai- en glilpunten zijn voorzien van vetnippels.
AFNEMEN
1.

2

Maak het einde van de remleiding, dle aan de trekstang is vastgeschroefd, los.

Draai de opsluitmoer van de scharnierpennen los; trek de pennen uit
ondersteun daarbii de trekstang.

3
1B

Verwijder de trekstang

en

DEMONTEREN

De trekstang met het verende oog kan als volgt u it elkaar worden genomen

:

1 De achterste van de beide drukveren dient te worden samengedrukt. Dit
kan gebeuren door middel van een speciale spanner, die bestaat u it een
U-balk met aan een einde een vork, die de ring (2) naar achteren drukt
als de schroefspil aan het andere einde wordt aangedraaid (afb. 1B).

Afb. 17. Trekstang aan molenstel gemonteerd

2, Verwijder de

borgdraad en de schroeven van de ring (3) en neem de beide

delen af.
3.

4,

Schroef de schroe{spil los en verwijder de spanner. Trek het trekoog u it
en verwijder de veren.
De twee bronzen bussen aan het einde van de trekstang kunnen worden
u

itgeperst.

REINIGEN EN INSPECTEREN

Reinig de onderdelen grondig en inspecteer ze op beschadiging en sliltage.
l9

Wild speciale aandacht aan het trekoog en de bevestiging van het verende
trekoog. Speur naar kleine scheurtjes en verbuigingen, Kleine gebreken kunnen
breuk tengevolge hebben.
MONTEREN EN AANBRENGEN

Voor montage en aanbrengen van de trekstang moet in de omgekeerde volgcrde
te werk worden gegaan als beschreven onder,,Afnemen en demonteren".

Afb. 18. Toepassing van een speciale spanner
voor de demontage va n de tre ksta ng
ONDERHOUD
Smering

ledere 1000 km ol iedere week doorsmeren
1. De glilbussen van het trekoog.
2. fwee pennen in de stoefen van het molenstel voor de
:

20

trekstang.

DE TREKHAAK AAN DE VRACHTAUTO
Twee typen trekhaken zijn in gebruik op de vrachtauto's.
Een gewone trekhaak met vergrendeling, afb, 19.
Een automatische koppeling, afb.20.

A.
B.

Af

b. 19.

Trekhaa

k met ve rq rendelino

Alb. 20. Automatische

koppeling
21

Afb.

21

.

Bediening van de trekhaak

A. TREKHAAK
De trekhaak bestaat uit een stalen haak met een flens ter bevestiging aan het
vrachtauto-chassis, is u it een stuk gesmeed en voorzien van een grendel met

een handgreep. De grendel is draaibaar tussen twee armen gemonteerd en
sluit de opening van de trekhaak af, Een veer trekt de grendel in de gesloten
stand. De grendel is in de gesloten stand op zijn beurt weer tegen openen
gezekerd door een borgpen.Ais deze pen wordt uitgetrokken kan
worden geopend (af b. 21),

de

haak

AFNEMEN

Dit geschiedt eenvoudig door de vier bouten, waarmee de haak aan het chassis
is bevestigd, los te nemen.
DEMONTEREN

1. Verwijder de splitpen en de moer van de oogbout en verwijder de veer
van de grendel,

2. Verwijder de splitpen, d. moer en de bout waarom de grendel draait,
3. Neem de grendel af,
4, Na de ring v$n de borgpen te hebben geforceerd en afgenomen kan deze
pen met veerworden gedemonteerd,
INSPECTIE

Onderzoek alle delen op beschadiging en op breuken. Wi;d bilzondere aandacht aan de trekhaak zel{. Reinig deze grondig en controleer of geen haar22

scheurtjes aanwezig zijn. Inspecteer de bout, waarom de grendel draait op
overmatige sliitage. Bedenk, dat een kleine breuk zeer ernstige gevolgen zal
kunnen hebben.
MONTEREN

Dit kan geschieden in de omgekeerde volgorde als

beschreven onder,,Ver-

wijderen en demonteren".

/s

1

. Haak

2. Grendel
3. Borgpen

4. Trekveer

Afb.

22.

Trekhaak

5.
6.

Drukveer
Rins

ONDERHOUD

a)

Smering

Smeer de bout waarom de grendel draait, de oogbout e!'t de borgpen regelmatig.

b) Wekelijkse

contr6le

Ccntroleer wekelilks de conditie van alle belangrijke delen. Als een breuk of
een andere beschadiging bli.;kt, díent het betreffende onderdeel onmiddellilk
door een nieuw te worden vervangen om ernstige ongevallen te vermijden'
23

B.
BESCHRIJVING (zie

afb

AUTOMATISCHE KOPPELING
23)

De automatische koppeling bestaat u it een trekstang met een vork (2), De trekstang is in rubber aan het chassis gemonteerd. Boven op de vork is met bouten

het huis (3)

vastgeschroe{d, waarin zich

3a

t3
t5'

8-

14

het koppelings- en

vergrendelings-

33

3{

,t

=--

02C 014

Af

b. 23. Automatische

koppeling

mechanisme bevindt. ln de vork is een vangmuil gelast (1),De koppelingspen
(4 )kan door gaten in de vork op- en neer bewegen.
De pen wordt bewogen door de hefboom (i O), die verbonden is met de handgreep (17). De hefboom en de pen worden naar beneden gedrukt door de
veer (1 1). Wanneer door middel van de handgreep (17) de koppelingspen (4)
naar boven wordt bewogen, wordt door de pal (14) de koppelingspen in zijn
24

hoogste stand gehouden. Het onderste einde van de pal rust dan naar achteren
tegen de vangmuil. Wanneer het trekoog van de aanhangwagen nu in de vangmuil wordt geschoven, zal de pal naar voren worden gedrukt en de hefboom
(19) worden vrijgegeven, waardoor de koppelingspen door de veer naar beneden
in het oog van de trekhaak wordt gedrukt. De koppelingspen is geborgd in
deze positie door een met een veer belaste borgpen (7). Wanneer door de
hef boom (10) de koppelingspen naar boven wordt bewogen, zal deze eerst de
borgpen (7) indrukken.

Afb.24. De beweegli;kheid van de koppeling
Twee zware rubber ringen bieden de koppeling de mogeliikheid zich in alle
ríchtíngen te bewegen (afb, 24). Daar hierdoor tevens een verend element is
opgenomen, kan men van een zeer soepele tractie verzekerd zijn, De mate
waarin de rubber ringen worden samengedrukt, kan worden bepaald door de
grote opsluitmoer (32). Deze moer is geborgd door de bout 33) met veerring (34),
STORINGEN EN REPARATIES

a) De koppelingspen blijÍt steken
Indien de koppelingspen blil{t steken, zal de oorzaak gezocht moeten

worden

in een slechte smering o{ overmatige sliltage van de onderdelen van het koppelingsmechanisme, Controleer het koppelingsmechanísme op sliltage o{ smeer zonodig de draai- en glijpunten.

b) Het ontkoppelen gaat moeilijk
of de koppeling ontlast is. Zet eventueel de remmen van de aan-

Controleer

hangwagen aan en los de remmen van de vrachtauto.
Controleer voorts het koppelingsmechanisme op beschadiging en sliltage.
AFNEMEN

Om de koppeling al te nemen dient als volgt te werk te worden gegaan:
1. Verwijder de borgbout en de opsluitmoer van de vork.
2. Neem de drukplaten 28) en rubber ringen af en neem de koppeling van
het

chassis.

DEMONTEREN

1. Verwijder de vier bouten en veerringen van het huis voor het vergrendelingsmecha n isme.

2 Neem het hu is met het vergrendelingsmechanisme compleet af
3. Verwijder de seegerring van de pen (19) (zie afb 23) en druk de pen uit.
.

25

4.
5
6,
7,
B.
I.

Verwijder de pen (21) van de pal (14).
Maak de twee kleine veertjes los van de pal,
Neem de pal uit.
Druk de tapse pen 1B van de hefboom (10) uit met een lange drijver.
Trek de handgreep uit het huis.
Neem de hefboom en de twee grote en kleine veren uit.
10. Verwijder de koppelingspen met de borgpen en de veer.
11. Verwijder

de plug uit de zijkant van het

huis,

REINIGEN EN INSPECTIE

Reinig alle onderdelen grondig. Controleer op sliltage, beschadiging en breuk
en vervang zonodig de beschadigde onderdelen.

Alvorens de koppeling weer

te monteren moeten alle onderdelen licht worden

ingevet,
MONTEREN

1,
2,
3.
4.
5.

Breng de borgpen en de veer aan.
Schuif de koppelíngspen op zijn plaats.
Plaats de twee grote veren over de pennen boven in het huis.
Plaats de hefboom na daaraan de twee kleine veertjes te hebben aangebracht.
Breng de handgreep aan en breng de tapse pen (18) op zijn plaats door de
openingen in de zijkant van het huis (zie afb, 25 en 26),

Afb.

Afb. 26

25

AÍb.
26

27

6. Monteer de pal en verblnd de twee kleine veertjes daarmede.
7 . Breng de pen (1 9) aan en monteer de 2 seegerringen.
Controleer de werking van het koppelingsmechanisme alvorens het op de
vork te monteren. Plaats het huis onderste boven in een bankschroef. Zet
de handgreep in de ontkoppelde stand en druk dan tegen de pal.De
koppelingspen moet dan naar buiten schieten (afb. 27).

8. Breng het hu is op de vork aan met vier bouten en

veerringen,

AANBRENGEN

Dit kan geschieden in de omgekeerde volgorde van a{nemen. Biizondere aandacht moet echter aan het volgende worden besteed
:

Voor een goede werking van de koppeling is het van belang dat beide rubber
ringen 10 mm zijn ingedrukt. Dit correspondeert met een totale indrukking van
beide rubber ringen van 20 mm. Dit zijn zeven gangen van de schroefdraad op
de vork.
Dit kan worden gecontroleerd door de afstand van een rand van de vangmu il
tot aan de chassis balk waaraan de koppeling is gemonteerd te meten als de
moer net tegen de drukplaten aanligt en als de moer daarna zeven omwentelingen is aangedraaid. De a{stand moet dan 10 mm kleiner ziin.
Het is van belang, dat deze spanning constant bli;Ít en dat deze daarom van
tijd tot tijd wordt gecontroleerd.
ONDERHOUD
Smering.

Smeer de koppeling iedere 5000 km door met vet via de smeernippel op het
koppelingshuis.

Contr6les

Controleer de speling van de koppelingspen in zijn boríngen, Indien de speling
te groot is moet de pen worden vervangen.
Controleer of de koppelingspen goed past in het oog van de trekhaak.
Indien er te veel speling tussen het oog en de pen is ontstaan, moet een
nieuwe bus in het oog worden gebracht. Deze bus moet in het oog worden
vastgelast.
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ASSEN
In verband met het laadvermogen van de

aanhangwagens en de hoogte van
illende assen gemonteerd onder DAF aanhangwagens.
In de meeste gevallen is een vaste as gemonteerd met een dubbele of enkele
wielmontering. Echter kunnen de aanhangwagens ook voorzien worden van

de laadvloer worden

schommelassen

o{

versch

tandemassen.

De vooras is in bilna alle gevallen een vaste as met enkele of dubbele wielmontering.

Vóor ieder type van deze

assen

te beschrijven en een beschrijving te

geven

van revisie en onderhoud, geven wij hieronder eerst enige algemene instructies
voor afstelling, smering en inspectie van assen,
Tenslotte ziin enige algemene instructies voor demontage en montage van
in dit gedeelte opgenomen.

assen

WIELLAGERS

Wiellagers moeten zeer nauwkeurig a{gesteld en op de juiste wijze gesmeerd
worden om een lange levensduur te verkrijgen, Nadat de wiellagers ontdaan zijn
van het oude vet en tevens de asstomp en de keerringen schoongemaakt zijn,
moeten deze onderdelen zeer nauwkeurig gecontroleerd worden op beschadigingen of sliltage. lndien men niet overtuigd is van de goede conditie van een
van deze onderdelen, dient dit onderdeel direct vernieuwd te worden. Voorzie
daarna de as en de lagers van nieuw wiellagervet van goede kwaliteit.
Smering

Periodieke contróle van wiellagers is even noodzakelilk als het regelmatig vernieuwen van het wiellagervet om een lange levensduur van de lagers te
kunnen bereiken, De periode waarna het wiellagervet vernieuwd dient te worden
hangt zeer veel af van de specia le omstandigheden waaronder de aanhangwagen moet werken, zoals de snelheid en de belasting waaraan de assen
onderworpen worden. In geen geval mag echter de perìode grote r zijn dan
25,000 km. Maak de as en de lagers goed schoon met kerosine of dieselolie
en maak gebruik van een stevige fiber borstel (gebruik geen stalen borstel).
Benzine en andere ontvettingsmiddelen die algemeen gebru
voor dit doel niet gebruikt worden.

ikt worden, mogen

Laat de onderdelen daarna drogen en maak ze schoon met een doek, Maak
tevens Uw handen en al het gereedschap wat hierbiy nodig ís geweest, goed
schoon, Vet hecht niet aan een oppervlak waarop zich een oplosmiddel of een
andere schoonmaakvloeisto{ bevindt. Laat onderdelen die ontvet zijn niet te lang
in deze toestand liggen. Wanneer deze onderdelen niet direct weer gebruikt
worden, moeten deze ingevet en verpakt worden. Dit zal corrosie van lageroppervlakken kunnen voorkomen.

lnspecteer alle onderdelen zoals oliekeerringen, lagers, cups en asstompen op
of sliltage. Wanneer het lager van vet moet worden
voorzien wordt dit vet met de hand in de openingen tussen de kogels gedrukt.
Voorzie de as tussen de twee lagers ook van vet.
krassen, beschadigingen

28

CONTROLE VAN DE STAND VAN DE ASSEN
Een onju iste stand van een as onder het chassis zal grote bandensliitage veroorzaken en tevens het scheefrijden van de wagen tot gevolg hebben.Bij een
zeer scheve stand van de achteras, nog afhankeliik van de lengte van de aanhangwag€D, komt het voor dat het

bu

itenwiel aan een zijde van de aanhang-

wagen in het geheel niet draagt, zodat dus het binnenwiel de gehele belasting
moet opnemen, waardoor dus zeer grote bandensliitage veroorzaakt zal worden.
Ook zal een scheve stand van de assen een ongelilke draaicirkel veroorzaken,
waardoor stuurmoeili.jkheden kunnen voorkomen.
Voor het controleren van de stand van een achteras is het noodzakelilk om
zuiver het hart van het draaistel van de aanhangwagen te bepalen en dit punt
ten opzichte van de langs-hartlijn van de wagen. Denk er aan, dat iedere afwijking van de juiste stand van het hart van het draaistel een foutieve aanwij zing
zal geven wat betreft de stand van de assen, Maak dus voordien de nodige
correcties om deze fouten uit te sluiten, Maak een haak in de vorm van een

I

Af b.

28.

U itl

ilnen

va

n een vaste

as

vraagteken, Bij het molenstel met kegelvorm ig draa istel kan deze haa k om
de pen met schroefdraad worden gelegd. Dit zal het uitlijnen zeer vergemakkelilken. Bevestig een dunne stalen kabel aan deze haak.Bij aanhangwagens met
een kogeldraaikrans kan het best een verticle stang of pijp precies in het midden
van de voorste dwarsligger worden bevestigd om de haak omheen te leggen.

1. Verwijder eventuele onderdelen onder de wagen die het spannen van

de

draad vanaf de pen of stang naar de asuiteinden kunnen verhinderen, lndien
nodig moeten de buitenwíelen verwijderd worden. Zie afb. 28.
Zel daarna de aanhangwagen op een zuiver horizontale vloer. Laad de
aanhangwagen tot het voorgeschreven laadvermogen. Deze lading moet over
het gehele vloeroppervlak geliikmatig verdeeld worden.L"g de haak om de
pen of stang en meet dan de afstanden a en b, zoals aangegeven in afb.28,
Deze afsianden mogen niet meer dan ltlz mm van elkaar verschilfen.
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2. De contróle van de stand van de assen van een tandemas-aanhangwagen
verschilt zeer weinig van die van een aanhangwagen met een vaste'as.
Verwijder mogeliike obstakels onder de wagen.
Rild daarna de tot de juiste waarde beladen aanhangwagen enige malen
heen en weer om te zorgen dat de assen de juiste stand hebben ingenomen.
Meet de afstanden a en b zoals aangegeven in afb.29. Deze afstanden
mogen niet meer dan 11lz mm van elkaar verschillen. Meet daarna de afstanden c en d zoals aangegeven in afb. 29. Deze afstanden mogen niet meer
dan 3 mm van elkaar verschillen. Wanneer een van deze maten niet binnen
de hier gestelde grenzen valt, dan is het noodzakelilk de asophangingsorganen te controleren op losse verbindingen, sliltage en gebroken o{ gebogen onderdelen. Vernieuwen ol repareren van deze onderdelen is noodzakelilk. De toleranties van ltlz en 3 mm schilnen erg klein in vergelijking

met de totale a{metingen van het voertu ig, toch worden deze beschouwd
als de maximum toegestane afwijkingen van de juiste maten.

Afb.29, Uitlilnen van tandemassen
3. Op dezelfde wijze dient de contróle van de stand van de as van het draaistel te worden gecontroleerd, door de afstanden van het hart van het trekoog
afstanden mogen eveneens niet meer dan 1t/z mm van elkaar verschillen.

tot de uiteinden van de vooras op te meten. Deze
TOE-IN, WIELVLUCHT

Door aanrijdingen kan ook de as zelÍ worden verbogen, wat toe-out tengevolge
kan hebben. lndien men een stalen lineaal langs de wielen aan weerskanten
van de wagen legt, moeten deze aan de voorzijde 3,5 mm dichter bij elkaar
staan dan aan de achterzijde, gerekend over 1 m lengte van de lineaa l.
Rilden met toe-out is ontoelaatbaar met het oog op bandensliltage.
De wielvlucht van assen van aanhangwagens moet zeer nauwkeurig gemeten worden
30

met meetinstrumenten die hiervoor speciaal zijn bestemd. Vanwege het {eit dat
aanhangwagens zeer gering ís en een kleine
tolerantie hebben van ongeveer 20 minuten, is het noodzakelilk dat het meetgereedschap zeer nauwkeurig is. De wielvlucht van vaste assen als gemonteerd
op de AA- en TT-modellen bedraagt maximaal 21lz0lo, Het toespoor mag maximaal

de wielvlucht van opleggers en

tlqolo bedragen.

De wielen van aanhangwagens met tandemassen model TA of met
assen hebben

schommel-

toe-in noch camber.

31

A. VASTE ASSEN
BESCHRIJVING

De vaste as kan uitgevoerd zijn met een rond of een vierkant aslichaam. Wanneer een minimum laadvloerhoogte vereist is, kan de vaste as uitgevoerd worden als een krukas. De remschoenen van dit type as kunnen bediend worden
door lange nokkenassen, spreidingshefbomen of door middel van een hydraulisch
systeem. De assen worden bevestigd aan de veren door middei van veerpadden,
die één geheel vormen met het aslichaam,
VERWIJDEREN VAN DE AS ONDER HET CHASSISRAAM

Om de as van het chassisraam te verwijderen gaat men als volgt te werk:
1. Verbreek de verbinding van de remleiding met de remcylinder of maak de
verbinding van de remstang met de nokkenas of spreidingshefboom los.
Sluit de remleiding af met een kurkje
chassisraam van de aanhangwagen op, totdat beide wielen van

2. Crick het

de g rond zijn.

3. Draai de moeren van de veerstroppen
4. Verwijder de gehele as met wielen.

los.

MONTEREN VAN DE AS ONDER DE WAGEN

Houd de omgekeerde volgorde aan bij het monteren van de èS, als bij het
verwijderen.

Voor afstellen van remmen en

remstangen verwijzen

wij naar het

hooldstuk

,,Remmen".

ONDERHOUD
Smering

ledere 1000 km dienen de volgende onderdelen gesmeerd te worden
Het stangenmechanisme van de remmen, voorzien van 2 smeernippels.
De geleidebus van de nokkenas in de ankerplaat 2 smeernippels.
De veerophangingsorganen 4 smeernippels.
Voorzie minstens iedere 25.000 km de wiellagers van

vet.

Contr6le.

Controleer iedere week de speling van de wiellagers.
Contrcleer iedere week de a{stelling van de remmen. (Zie ,,Remmen"),
Controleer iedere week of de wielmoeren goe d z\n aangehaald.
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:

(^)
(^)

remkamer

B. Membraan

7. Deksel

5. Veerbladen
6. Schroe{spil van Ce

4. Wielas

1. Vacuumkamer
2. Veerbladen
3. Asdrager

remaf zetter

Diaphragma

23. Borgsch roef

24,
16. Borgschroef

D ru

kring

Trekstang van de remafzette"

15. Grote veer

.

22. Bronzen bus

20. Evenaar

14. Veergeleider

Paspen

21

1.

B, Drukring
19. Veergeleider

i

17, Bronzen bus

12. Dru kstang
13, Kleine veer

1

10. Borgplaat

9.

Afb. 30. Schommelas met vacuumremkamer

B. SCHOMMELASSEN
BESCHRIJVING (zie afb. 30)

Een schommelas-onderstel bestaat uit twee korte assen, die gemonteerd zijn in
twee asdragers (3) welke laatsten om hun eigen as kunnen draaien, waardoor
een wiel naar de binnenzijde en naar de bu itenzijde gebracht kan worden. Deze
asdragers worden door middel van grote dwarsveren verbonden met het chassisraam, Daar deze asdragers in de grote ogen van de veren kunnen draaien,
zullen de twee wielen van deze asdrager zich geheel richten naar het wegoppervla k. Daardoor wordt de belasting goed over de twee wielen verdeetd.
Ook wordt daardoor het wrijven van een wiel over de weg bij het draaien door
een bocht voorkomen, daar ieder wiel los op de as kan draaien en ieder wiel
dus ziin eigen snelheid heeft. De asdragers draaien in de ogen van de veren (2)
en (5) op bronzen bussen (17) en (22) terwijl een borgstang tussen de wielen
voorkomt, dat de wielen horizontaal kunnen komen te liggen. De as is aan de
asdrager gelast, De drukstang (12) van de remkamer (1) is verbonden met de
remstang door middel van een balanceur (20) die aan beide zijden uit de asdrager

Afb. 31. Schommelas met wielnaven en vacuumremkamer
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steekt en welke in een gleuf in de asdrager heen en weer kan glilden,Bij vacuum
remmen is een speciale rema{zetslinger (ó) aan het tegenovergestelde eind van

de remkamer gemonteerd, Door deze slinger rechtsom te draaien wordt de
remstang in de richting van de remkamer gedrukt, waadoor dus de remmen
vrijkomen. Bij luchtdrukremmen is een remafzetter in de asdrager gemonteerd,
VERWIJDEREN VAN DE SCHOMMELAS VAN HET CHASSIS

1, Crick het

chassis

aan rechter- en linkerzijde op, totdat de wieten vrijkomen

van de grond.

2' Verwijder de borgstang tussen de wielen en maak de remstangen los,
3. Verwijder de wielen.
4. Verwijder de remafzetter (ó) door het uitdraaien van 3 borgbouten (23) en
draai daarna de bus van de remafzetter van de asdrager,
5. Draai de rema{zetstang (21) midden in de asdrager linksom en verwijder
deze stang.

6, Verwijder de remkamer op dezelfde wijze als de remafzetter, nadat de
luchtslang van de remkamer is verwijderd.
7

' Maak de verbinding met de remstang met balanceur los, door de splitpen
aan be ide zijden van de as te verwijderen. Den k aan de twee kleine veren
en borgringen.

B' Verwijder de achterste veer (5) door de moeren van de veerstroppen los
-te draaien en de veer van de asdrager af te trekken.
9. Verwijder de asdrager met de as door deze u it het voorste veeroog te
trekken (2) Verwíjder de bussen u ít de veren.
REPARATIES

Wanneer de draadeinden van de asdragers beschadigd zijn, kunnen deze worden
vervangen. Snijd daarvoor eerst het beschadigde draadeind van de asdrager af.
Let echter voor het afsnijden op de juiste lengte. De draadeinden moeten nauwkeurig gelast worden. Er moet op gelet worden dat de a{koeling van de lasrups
regelmatig is om kromtrekken te voorkomen.
HET AANBRENGEN VAN DE SCHOMMELAS (Afb. 30)

1, Voorzie de bronzen bus (17) van een laagje vet en breng deze eerst
2,
3.
4.
5.

op

zijn plaats in de voorste veer.
Schuif de asdrager in het oog op de voorste veer (2).
Monteer de achterste veer (5) met de drukringen (24) en de bus (22) en
draai de moeren van de veerstroppen stevig aan.
Schuif de remkamer in de asdrager en draai de remstangen rechtsom in de
balanceur (20); de afstand tussen de balanceur en de voorkant van de ring
moet ongeveer ó5 mm zijn,
Draai de remkamer (1) rechtsom op de asdrager en zet de remkamer vast
met 3 borg bouten (1 ó).

6. Verbind de slang van het remsysteem aan de

remkamer.
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7. Monteer de stang van de

rema{zetter (2) aan de achterkant van de asdrager

en draai deze in de remstang

(12),

B. Monteer de afzetter (ó) en borg deze met 3 bouten (23).
I. Verbind de remstangen met de balanceur (20) mei ringen en veer en
borg deze met splitpen. Dit kan zeer eenvoudig gedaan worden door de
rem door middel van vacuum vrij te zetten oi door gebruik te maken van
de

remu itzetter.

10, Monteer daarna de wielen en de borgstang,
Opmerking : Let er op, dat de spreidingshefboom c,q. wielremcyl inders zich
aan de bovenzijde van de schommelas bevinden Ook bij het verwisselen van
banCen moet hiermede rekening gehouden worden.
VERWISSELEN VAN BANDEN EN WIELEN

Bij vacuum- en luchtdrukremmen moeten, hd het wegnemen van de borgstang,
de remleidingen van de kamers losgenomen worden. Hierna kan het binnenste

wiel naar buiten gedraaid worden. Bij hydraulische remmen behoeven de leidingen niet losgenomen te worden. Denk er om dat de as teruggedraaid moet
worden, dit om te voorkomen dat de remslangen opgedraaid worden,
ONDERHOUD

De veerogen zijn voorzien van een smeernippel. Smeer deze punten op iedere
1000 km. Wanneer de schommelas uitgevoerd is met remschoenen die door
een nok bediend worden dan dient deze nokkenas gesmeerd te worden via de
smeernippels. Ook de spreidingshefbomen zijn voorzien van smeernippels,
CONTROLE

Controleer regeimatig, bilv, iedere 1000 krn, of de borgstang goed vast gemonteerd is. Controleer tevens de axiale speling van de wiellagers. Controleer de

goede conditie van de

cA

rembedieningsstangen.

C. TANDEMASSEN (TA

model)

BESCHRIJVING
De tandemas-aanhangwagen is voorzien van 4 korte assen, twee aan twee geplaatst in tandem. De assen zijn gelast aan stevige dwarsjukken, die scharnierend
zijn bevestigd aan het chassis. De constructie van de remtrommel-ankerplaat en
asstomp is dezel{de als bij de enkelvoudige assen, hoewel verschillen in afmetin-

gen kunnen voorkomen tengevolge van het verschillend draagvermogen. De
naa{ is door middel van twee rollagers op de as gelagerd. De remschoenen
kunnen worden bediend door een nokkenas, door een spreidingshe{boom of door
hydraulische remcylinders, Bij mechanische remmen worden de remkamers van
het vacuumsysteem o{ het luchtdruksysteem op het jrk bevestigd door middel

van een o{ tvree klemmen,
STORINGEN EN HUN OPLOSSING
Ziidelingse speling van de wielen wordt veroorzaaki door een niet goed afgesteld
lager. Hei is mogelilk deze lagers a{ te stellen, doch in de meeste gevallen zal
een nieuw lager moeten worden gemonteerd, Indien de naven zó \/arm worden,

Afb.32, Tandemas (model TA)
dat de hand er niet langere tijd opgelegd kan worden zonder zich te bezeren,
dan is de moer waarmee de lagers worden afgesteld te vast aangedraaid. Draai
de moer in dit geval terug en draai ze daarna ze vast, dat hct wiel gemakkelilk

te draaien iS, doch geen axiale speling optreedt. Wanneer de remkracht onvoldoende is, terwijl toch de remschoenen voorzien ziin van nieuwe voering, kan
de oorzaak liggen in de vorm van de nieuwe voering, Door onjuiste bevestiging
van de voering op de remschoen kan het voorkomen, dat de voering gedeeltelllk
tegen de trommel draagt. Controleer dit met het gereedschap van f ig, BB.
REPARATIES

Wanneer de bronzen bussen in de scharnierblokken, die bevestigd ziln aan de
dwarsligger van het chassisraam, beschadigd of versleten ziln, kunncn deze bussen
37

verwíjderd worden, door ze er uit te {orceren met een koudbeitel. Nieuwe bussen
moeten er met kracht ingeperst worden, Ook de twee sliltbussen van staal, op
ieder eind van de scharnieras, moeten vernieuwd worden, Wènneer de bronzen
bussen vernieuwd ziin. Verwijder deze op dezelfde wijze als de bronzen bussen;
de nieuwe stalen sliltbussen moeten op de scharnieras gekrompen worden. Wanneer het aslichaam vernieuwd dient te worden, moet de oude as van het jrk
gebrand worden ' De n ieuwe as moet tegen de platen van het ju k gelast worden
en daarna gericht. De nieuwe as moet zuiver parallel lopen met de scharnieras.

Wanneer na deze reparatie de remtrommel en de wielen aan de as zijn gemonteerd, dan moeten de wielen van het tandemstel zuiver in li.;n staan, zowet
in langs- als in dwarsrichting. Wanneer dit niet juist is afgesteld dient de as
bilgesteld te worden, Verwarm het jrk op zodanige plaatsen, dat na het krimpen

de as d" juiste stand heeft ingenomen,

HET VERWIJDEREN VAN DE AS ONDER DE WAGEN

Om de as onder een wagen te verwijderen gaat men als volgt te werk:
1' Maak de verbinding van de remleidingen (vacuum of luchtdruk) los van de
remkamers die op de jukken zijn gemonteerd. Bij een hydraulisch remsysteem dienen de vloeisto{leidingen naar de wielremcylinders losgemaakt te

worden en met een

ku

rk te worden

afgesloten.

Afb. 33. Veerophang ing van tandemas (model TA)

2.

Plaats een grote crick onder de grote dwarsligger tussen de twee wielen
en licht het tandemstel op,
3. Verwijder de B of de 10 wielmoeren en veerringen van ieder wiel en neem
de wielen af.
4. Draai de moeren van de veerstroppen af.
5. Verwijder de veerbeugels aan het einde van de veei"en neem de veer
van de wagen af
.

3B

6 Verwijder het buitenste scharnierblok van de grote dwarsligger nadat de
vier 3l+" bouten aan de onderzijde en de twee 54" bouten aan de bovenkant
van het blok eruit gedraaid zijn.
7, Nu kan het asjuk met as en scharnier in ziln geheel verwijderd worden,

Het aanbrengen van de as onder de wagen geschiedt in omgekeerde volgorde
als boven beschreven.
ONDERHOUD
Smering

Smeernippels zijn gemonteerd bij tandemassen.

Remhe{bomen;
Scharnierblokken;

hiervoor zijn 4 smeernippels gemonteerd.
B smeernippels,

As van veerondersteuning; 2 smeernippels.
Smeer deze onderdelen iedere 1000 km.
Contr6le

Controleer periodiek de axiale speling van de naai. Indien deze te groot

is,

moeten de lagers afgesteld worden.
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D. TANDEMASSEN (TT model)
BESCHRIJVING

Bij dit type aanhangwagens worden twee vaste assen, ieder met afzonderlilke veren, tegen het chassis gemonteerd. Teneinde de asbelasting gelilkmatig
over de twee assen te verdelen en speciaal om de remkrachten op ieder wiel
zo veel mogelilk gelilk te doen zijn, is de wagen uitgerust met een compensatiemechanisme, zoals in a{b.34 is afgebeeld.

Afb. 34.

Afb.35.

Tandemas (model TT)

Schema van de compénsatie-inrichting

Het schema van dit mechanisme (A{b.35) toont duidelilk, dat wanneer de voorste
as omhoog wordt gedrukt, b.v. door een verhoging in de weg, dat de achterste
as een gedeelte van de belasting medegedeeld krijgt.

Bij tandemassen zonder compensatie-inrichting is de asbelasting van cje voorste
as tijdens het remmen groter als gevolg van het remmoment, dat via de remankerplaat en het veerpakket het chassisframe voorover wil doen,,duiken". Door
deze compensatie-inrichting is bereikt, dat beide assen ook tijdens het remmen
gelilk zijn belast, waardoor de maximum remverlraging zeer gunstig is beînvloed,
Een tweede voordeel is, dat bij het rijden over een verhoging niet tijdelijk één
as de gehele belasting opneemt, doch dat dan eveneens de belasting over beide
geli.jkelilk wordt verdeeld.
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HET VERWIJDEREN VAN HET TANDEMSTEL ONDER DE WAGEN

De constructie van de assen is dezellde als van die van de vaste assen. Ook
het verwijderen van de assen onder de wagen moet op dezel{de wijze geschieden.

Waar op gelet dient te worden is het verwijderen van de veren en het compensatiemecha

n

isme.

De bouten in de scharnierpunten van het compensatiemechanisme kunnen
een normale sleutel losgedraaíd worden. (Steeksleutels van 41 en 55 mm).

met

De lengte van de stang naar het compensatiemechanisme moet vóór het demonteren nauwkeurig opgemeten worden.
SCHOONMAKEN EN CONTROLEREN VAN ONDERDELEN

Maak alle onderdelen van het mechanisme goed schoon en let speciaal op
de groeven en kanalen voor de smering. Deze moeten zorgvuldig gereinigd

worden. Controleer a lle onderdelen op sliltage en beschad lg ing en besteed
speciale aandacht aan de nylon scharnierbussen en vervang deze indien nodig.
HET MONTEREN

VAN DE ASSEN EN HET MECHANISME ONDER DE WAGEN

Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde als het demonteren, Celet dient
volgende : Controleer né montage de ju iste stand van de

te worden op het
verbind ingsstang.

Vier van de zes

scharnierpunten van de twee tuimeldriehoeken moeten zuiver

op één horizontale liin liggen.

Indien dit niet het geval is kan dit door verstelling van de horizontale

stang

worden gecorrigeerd.
ONDERHOUD

Voor het onderhoud van de assen verwijzen wij naar onderhoud van vaste

assen.

Smering.

Het compensatiemechanisme moet iedere 5000 km gesmeerd worden, via de gemonteerde smeernippels. Alle andere smeernippels iedere 1000 km doorsmeren.
Contr6le

Controleer periodiek of de bouten in de scharnierpunten goed ziin aangetrokken;
en o{ geen te grote speling daarin is ontstaan.
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E. DEMONTAGE VAN NAVEN,
REMTROMMELS EN REMSCHOENEN
ASSEN MET DOOR NOK BEDTENDE REMSCHOENEN (Afb. 3ó)

1, lndien de as nog aan het

chassis is gemonteerd moet het wiel worden op-

gekrikt,

2, Verwijder de remkamer zoals aangegeven in hoo{dstuk,,Remmen".
3. Verwijder de borgdraad uit de dopmoer van de naaf met behulp van een
sch

roevedraa ier.

4, Draai daarna de dopmoer met een speciale sleutel van de remtrommel af.
5, Verwijder daarna de splitpen uit de moer op de as en draai de moer van
de as

6.

a{.

Daarna kan de gehele naaf met remtrommel van de as a{getrokken worden.
Wanneer dit moeililkheden oplevert, is dit waarschilnlilk een gevolg van de
remschoenen, die te stijf tegen de binnenkant van de remtrommel aandrukken, Dit kan opgeheven worden door de nokkenas heen en weer te draaien.

7. Daarna kunnen de

binnen-conus

en de oliekeerring van de as verwijderd

worden,

B. De remschoenen worden tegen elkaar aangedrukt door middel van een
veer, die aan één zijde losgemaakt dient te worden van de remschoen.
9. Na verwijdering van de twee splitpennen en de borgplaat op de ankerpen
1

van de remschoen kan de remschoen van de ankerplaat verwijderd worden.
0. Verwijder daarna de splitpen en de borgmoer aan de binnenzijde van de
nokkenas.

1

.

Rollagers

2,

Afb. 36.
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Naaf 3.

Remtromme
Remtrommel

4. Nok van

nokkenasrem

Doorsnede van as met naaf en remtrommel

de bedieningshefboom van
remkamer, a{.

11, Neem

de

nokkenas,

die verbonden is met de

12. Na het afnemen van de borgpen van de alstelring en de afstelring zel{, kan
de nokkenas uit de ankerplaat getrokken worden.
13, Verwijder de ankerplaat door het losdraaien van de acht bouten,

d

ie

de

ankerplaat tegen het aslichaam gedrukt houden.
ASSEN MET DOOR SPREIDINGSHEFBOOM BEDIENDE REMSCHOENEN

Voor demontage van de naaf en de remtrommel zie,,Assen met door nok
d

be-

iende remschoenen."

De remschenen van dit type as kunnen zeer eenvoudig verwijderd worden na
het afnemen van twee kleine veren die de remschoenen naar binnen trekken en
de borgveren. Na het afnemen van de remschoenen kunnen de twee afstelblok;es
uit de geleiding genomen worden,
ASSEN MET HYDRAULISCHE REMMEN

Voor demontage van de naaf en de remtrommel zie,,Assen met door nok bediende remschoenen".
De remschoenen kunnen verwijderd worden. Na het verwijderen van de veer
(o{ veren) tussen de twee remschoenen. Verwijder daarna de twee sluitringen en
splitpennen op de ankerbout(en).
Er mag geen druk meer staan op de vloeistof in de toevoerleiding. Neem deze
daarom van te voren los en sluit de leiding al met een kurkje.

CONTROLE VAN NAVEN, REMTROMMELS EN REMSCHOENEN
Wanneer de binnen- o{ buitenring van een rollager van een as beschadigd is
of versleten, dient deze vervangen te worden door een nieuwe, Wanneer van
de rand van de binnenring kleine stukjes afgebrokkeld zijn, dient deze onmiddelli;k
vernieuwd te worden. Het afbrokkelen van kleine stukjes van de binnenring
wijst op een onjuistc afstelling van deze lagers. Alle andere onderdelen, die
gebroken zijn ol versleten, dienen door nieuwe vervangen te worden, Overtuig
U ervan, dat de remvocring niet versleten is en dat de koppen van de klinknagels n iet aan de oppervla kte van de voering komen . Zeer g lad geworden
voeringsmateriaal (door olie of andere vloeistoffen) moet eveneens vervangen
worden, Ook moet de remtrommel aan een nauwkeurige inspectie onderworpen
worden. Remtrommels die gegroefd zijn, dienen indien mogeli;k uitgedraaid te
worden. ls dit niet meer mogelilk dan dienen deze door nieuwe vervangen te
worden. De remtrommel moét zuiver ronddraaien; de grootste afwijking mag
niet groter zijn dan 0,25 mm. Indien de afwijking groter is moeten correcties
aangebracht worden
MONTAGE

Dit geschiedt in de omgekeerde volgorde van

demontage,
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HET AFSTELLEN VAN DE WIELLAGERS

De wiellagers worden aígesteld door het

aandraa

ien van de moer op de

as,

Draai de moer zover aan, dat de twee binnenringen van de rollagers goed tegen
de rand aan komen te liggen. Ga zeer voorzichtig te werk, omdat te stij{ aandraaien de binnenringen van de rollagers zal beschadigen, Draai daarna de moer
ongevee r tlp slag terug, zodanig, dat de splitpen door de moer heen gestoken
kan worden. Het aseinde heeft twee gaten voor splitpennen, die kruislings door
de as geboord zijn. De zes uitsparingen in de moer van de as geven daardoor
de gelegenheid dat de splitpen na iedere 30o verdraaien of wel all: slag door
de moer en de as heengestoken kan worden,
Overtuig U ervan dat de remtrommel zeer gemakkelilk draait, zonder axiale
speling van de lagers, Breng daarna de splitpen op ziln plaats, zodanig, dat
de kop van de splitpen valt in een uitsparing van de asmoer.
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REMMEN
Een zeer belangrijk onderdeel van de aanhangwagen is het remsysteem.Bij de
zware lasten en de hoge snelheden waarmede gereden wordt, hangen vele
mensenlevens af van de goede werking van het remsysteem. Vandaar dat de wet
scherpe eisen stelt aan het remsysteem , Zo onder andere
:

1, De remvertraging moet op een droge vlakke weg, beladen, tenminste 3,8ó
m/sec2 bedragen blj gebruik van de bedrijfsrem en 1 m/sec2 bij gebruik
van de noodrem.

2. Het tijdvak, gelegen tussen het volledig intrappen van hei rempedaal en

het

volledig beremd ziln van het wiel met de traagste rem van een motorrijtuig of
van de daaraan gekoppelde aanhangwagen, mag niet langer dan 1 sec. zijn.

De remkracht wordt verkregen door op de wielcn een remtrommel te monteren
en op het stilstaande gedeelte van de as de remschoenen.
Als men de remmen in werking zel, worden de remschoenen met kracht tegen de
binnenwand van een met-het-wiel-meedraaiende trommel gedrukt, De grote wrijving tussen de twee vlakken van schoen en trommel veroorzaken een kracht, die
in tegenstelde richting van de draairichting van het wiel werkt en daardoor het
wiel afremt. Des te groter de kracht waarmede de remschoen tegen de trommel
wordt gedrukt, des te groter is de remmende werking.
De overbrenging van de krachten van vrachtauto naar aanhangwagen geschiedt
pneumatisch, terwijl de overbrenging op de remschoen mechanisch of hydraulisch
kan geschieden. De kracht op het rempedaal uitgeoefend, wordi op de trekker
omgezet in druk van de lucht (positief of negatie{) en deze druk wordt via leidingen
en koppelingen overgebracht naar de aanhangwagen, waar de druk in een remkamer wordt omgezet in kracht, welke laatste mechanisch, dus d.m,v. stangen €rr
he{bcmen of hydraulisch, dus d.m.v, remvloeisto{ in hoofd- en wielremcylinders
overgebracht wordt naar de remschoenen. We kunnen onderscheid maken ín
een gedeelte van het remsysteem, dat de remkrachten overbrengt en regelt, en
een gedeelte, dat de krachten van de remkamer overbrengt naar de remschoenen.

De vier onderstaande remsystemen worden gemonteerd:
Vacuum-mechanisch remsysteem
Vacuum-hydraulisch remsysteem
Luchtdruk-mechan isch remsysteem
Lu chtd ru k-hyd ra u lisch remsysteem.

De principes van deze systemen zíjn te zien ín fig. 6 a tlm

d,

Vacuumremmen werken volgens het indirecte principe; de remmen worden gelost
door vacuum, terwijl de veren van de remkamer zorgen voor de kracht op de
remschcenen tijdens het remmen. De voordelen van dit indirecte systeem zijn:

1. De

a{gekoppelde aanhangwagen zal altild geremd staan, omdat de remmen
dan aangedrukt worden door de veren van de remkamer,

2. Lekkage in het vacuum systeem zal remmen van de aanhangwagen tot gevolg hebben waardoor eventuele ongelukken kunnen worden voorkomen,
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REM BEDI EN I NGSSYSTEM EN

A. VACUUM-MECHANISCH

REMSYSTEEM

Bij benzinemotoren wordt gebruik gemaakt van het vacuum in het inlaatspruitstuk
om het vacuum in de tank te doen onstaan. Bij dieselmotoren is het gebruik van
een vacuumpomp noodzakelilk.

De reminstallatie op de truck bestaat uit de volgende onderdeten (zie afb,

Afb. 37. Schema van vacuum-mechanisch

37):

remsysteem

Een terugslagklep (2), gemqnteerd direct naast het inlaatspruitstuk of de vacuumpomp,Deze terugslagklep moet voorkomen, dat lucht terug kan stromen naar het
remsysteem. Een vacuummeter (3), die aangeeft het vacuum in het reservoir en
het vacuum in de remkamer in meters waterkolom, Het vacuum ontleend aan
het inlaatspruitstuk van een benzinemotor is ongeveer 6 - 7 meters waterkolom,
terwijl het vacuum van een vacuumpomp ongeveer B - 9 meters waterkolom bedraagt.

ln het vacuumremsysteem is verder opgenomen een yacuumtank (4) waarin dus
energie in de vorm van vacuum is verzameld om gebruikt te worden voor het
vrijzetten van de remmen. Deze tank is van zodanige afmetingen, dat diverse keren
achterelkaar geremd en gelost kan worden. Een regelklep (ó) die bediend kan
worden door het rempedaal of de handrem regelt de hoeveelheid vacuum in de
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Afb.
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38.

Princ ipesche

ma

/

I

re m af zet- mecha n isme

remkamer. Een snelremklep (B) die gemonteerd is aan de aanhangwagen, zorgt
remsysteem zo snel mogelilk verdwijnt, waardoor een zo snel mogeliike reactie van de remkamer bewerkstelligd

er voor, dat bij remmen het vacuum in het
wordt,

De remkamers (9) die evenals de snelremklep aan de aanhangwagen zijn gemon-

teerd, zijn voorzien van veren, welke door vacuum in samengedrukte toestand
worden gehouden. Zodra dit vacuum verdwijnt worden de veren vrijgelaten in
hun beweging en zullen een kracht uitoe{enen op de drukstang van de remkamer,
die de kracht overbrengt naar de remschoenen. De veren oefenen dus de remkracht op de remschoenen uit. Zodra een aanhangwagen ontkoppeld is van een
truck, zijn de remmen aangetrokken, Om nu de aanhangwagen te kunnen verrijden
is het noodzakeli;k dat de remmen gelost worden. Dit kan geschieden met een
remafzetter (1 1), die gemonteerd is aan de tegenovergestelde zijde van de remkamer (zie afb. 38).
BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

a. De terugslagklep.
De terugslagklep bestaat uit een bronzen huis, voorzien van twee oren voor de
bevestigingsbouten en twee aangegoten pijpstukken voor de bevestiging van de
leiding naar het remsysteem en de leiding naar het inlaatspruitstuk o{ de vacuumpomp. (A{b, 39).

Afb.

39.

Doorsnede van
terugslagklep

In de bodem van het huis is een zitting gemaakt rond het gat, dat in verbinding
staat met het remsysteem. De klep, die een zeskantige vorm heeft en voorzien is
van een zacht rubber ring, past precies op deze zitting, waardoor de klep dus
de toevoeropening volkomen afsluít. Deze klep wordt door een veer op de zitting
gedrukt. De rubber ring ligt in een uitsparing in de metalen klep en wordt op
zijn plaats gehouden door een plaatje en een schroefle. De zuigzijde van de ktep
is verbonden met het inlaatspruitstuk van de benzinemotor o{ met de zuigzijde
van een vacuumpomp. Het huis is aan de bovenkant afgesloten door een schroe{dop voorzien van een zeskant.
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b. De reselklep. (A{b.

40).

De regelklep bestaat uit een gegoten bronzen huis, aan de zijkant voorzien

van

4 gaten met schroefdraad, Twee grote gaten, waaraan de pijpverbindingen voor
het reservoir en het vacuum remsysteem komen, efl twee kleine gaten, bestemd
voor aansluitingen met de vacuummeter in de cabine van de vrachtauto. Op de
voorkant van het huis is een luchtzeef gemonteerd. Het huis wordt door een
leren keerring verdeeld in twee afzonderlilke ruimten. In het linker gedeelte
van het huis is een zuiger gemonteerd (1).Deze leren zuiger wordt naar links
gedrukt door de veer (3) Concentrisch met deze leren zu iger is een kleine klep
ó

1

.

Zuiger

2. Klepzitting
3. Veer
4. Klep
5, Klepsteel

Af

Klep
Dru kstang

.

B. Schuif
1

b.

6,
7

40.

9.
0,

Keerring
Stof ka p

Regelklep van de truck

geplaatst (4), die bevestigd is aan een klepsteel (5), waaraan ook de klep (6) is
bevestigd, In het rechter gedeelte van het huis is een schuif (B) gemonteerd, die
precies p,ast in de leren keerring (9).Dit schui{stuk is bevestigd aan de cirukstang
met vork (7), welke met het rempedaal verbonden is. De twee kleine openingen
voor aansluiting met de vacuummeter in de cabine staan in verbinding met resp.
de linker ruimte van de klep en de rechter ruimte van de klep. De rechter rLrimte
staat direct in verbinding met het systeem op de aanhangwagen en geeft dus de
onderdruk in de remkamers aan. De vacuummeter op het dashboard van de truck
is uitgevoerd met twee schaalverdelingen en twee wijzers. De ene schaalverdeling

gee{t de onderdruk in het reservoir aan en is verbonden met de rechter ruimte
van de regelklep en de andere schaal gee{t de onderdruk in de remkamer aan en
is verbonden met de linker ruimte van de regelklep. De twee kleine kleppen in
het linker gedeelte van de regelklep zijn voorzien van rubberen ringen.
Tildens het rijden met de truck-aanhangwagen combinatie plant het vacuum van
het inlaatspruitstuk van een benzinemotor of van de vacuumpomp van een dieselmotor zich voort tot in de vacuumkamers van de remkamers. Echter zijn beide
kamers van de regelklep, dus zowel de rechter als de linker kamer direct aan-

gesloten op inlaatspruitstuk o{ vacuumpomp. ln beide kamers heerst
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dus

dezel{de onderdruk. De zuiger (1), in de linker kamer, waarmede dus tevens de
kleine kleppen (4) en (ó) zijn verbonden, wordt door de buitenlucht binnenwaarts

gedrukt, tegen de kracht van de veer (3) in. Hoe groter het vacuum is, des te
verder wordt deze klep naar binnen gedrukt. Wanneer nu het voetpedaal worCt
ingetrapt, dan wordt de pen (7) naar binnen gedrukt, met het gevolg, dat de
schuif (B) tegen de klep (ó) stuit. Hierdoor zijn de rechter en de linker kamer
van elkaar gescheiden. Bi1 verder doortrappen van het voetpedaal wordt de klep (4)
van de zitting gelicht, met het gevolg dat buitenlucht in de linker kamer kan doordringen en door de leiding direct naar de remkamers kan stromen. De druk in het
systeem neemt dus direct weer toe, met het gevolg dat de grote leren zuiger
\veer naar buiten gedrukt wordt, waardcor deze weer tegen de klep (4) stuit.

Afb.

41

.

Regelklep op de truck gemonteerd

Zou men dus het voetpedaal niet verder intrappen, dan is dus de klep (4) weer op
ziln zittrng terechtgekomen. Trapt men nu het voetpedaal verder in, dan wordt de
klep opnieuw gelicht en neemt de druk in het systeem, tot en met de remkamers,
nog meer toe, Hei gevolg is, dat het verschil in druk aan beide zijden van het
membraan van een remkamer ook geringer wordt en daardoor de kracht door de
veren op de wielrem uitgeoe{end nog groter wordt.
Het is duidelilk, dat, naarmate men het rempedaal verder intrapt, de onderdruk
in het vacuum gedeelte van het remsysteem geringer wordt en de kracht waarmede
grote r. Zodra het rempedaal wordt
losgelaten, wordt de drukstang (7) weer naar buiten gedrukt door de veer (10) en

de remschoenen tegen de trommel drukken

daardoor wordt dus de ruimte rechts van de leren keerring verbonden met de
ruimte links van de keerring. Het gevolg is, dat het remsysteem tot en met

de membraankamers van de remkamers weer verbonden wordt met het vacuum
reservoir. Het vacuum plant zich zo snel mogelilk voort tot in de remkamers
waardoor het membraan door de buitenlucht weggedrukt rnrordt en daarmeCc
de veren samengedrukt worden. Het gevolg is dat de remschoenen vrijkomen van
de remtrommel.

Het snelremventiel. (Afb.

42).

Bij zeer lange combinaties duurt het enige tijd, voordat lucht, die via de regelklep
in het systeem is gekomen, de remkamers van de aanhangwagen heeft bereikt,
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Het gevolg is, dat de truck vroeger remt dan de aanhangwagen. Dit kan moeililkheden veroorzaken. Daarom is het nodig ervoor te zorgen, dat speciaal bij lange
combinaties, d. remmen zo snel mogelilk in werking treden. Ook bij grote wieldrukken is een snelremventiel zeer gewenst en de wet schrij{t zel{s voor wagens

@
I

I

I
I
I
I

1.

Huis

2. Bout
3, A{dichtingsring

4.

Klep

5, Klepgeleider
6. Veer

7. Bescherm'plaat voor membraan
8. Membraan
9, Beschermplaat voor membraan
1 0. Sch roe{
1 1 , Moer voor membraangeleider
12. Membraangeleider
13. Veer
14. Deksel
15. Bout voor deksel
16. Moer
1 B. Luchtfi lter

A{b.42.

Snelremventiel

19

. Seegerring

met wieldrukken van meer dan 3500 kg en een pneumatische reminrichting een
te bereiken, dat de remmen vàn de aanhangwagen zo
snel mogelilk in werking komen, is het noodzakelilk, de lucht, die naar de remkamers toegevoerd moet worden, een zo kort mogelilke weg te laten afleggen.
Het snelremventiel is dicht bij de remkamers gebouwd, waardoor dus de afstand
tussen deze beide onderdelen zo kort mogelilk is gemaakt.

snelremventiel voor. Om

Afb.
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43.

Snelremventiel, gemonteerd op schommelasaanhangwagen

Het snelremventiel bestaat u it twee gedeelten, d ie gescheiden worden door een
membraan (8).Deze membraan wordt naar rechts gedrukt door de veer.
Het rechter gedeelte van het ventiel is gescheiden in twee gedeelten. De twee
kleine kleppen, bevestigd op één klepsteel, worden door de veer 6 op de rand
van het membraan gedrukt. Deze twee kleppen zijn uitgevoerd met een rubber
ring. Het rechter gedeelte van het snelremventiel wordt afgesloten met een luchtzeeÍ (18), die op zijn plaats wordt gehouden door een borgveer (19). De opening
geheel links in het snelremventiel is verbonden met de reqelklep op de truck. De
twee gestippelde cirkels achter de dubbele klep geven de opening aan, die voert
naar de remkamers op de aanhangwagen. Het vacuum bevindt zich links van het
membraan en zorgt ervoor dat het membraan tegen de druk van de grote veer in
naar links gedrukt bli;ft. Het gevolg is dat de klep (3) op zijn zitting drukt. Zodra
echter het vacuum vermindert, overwint de veerkracht, met het gevolg, dat het
membraan naar rechts gedrukt wordt en de kleine klep (3) van zijn zitting wordt
gelicht. Hierdoor kan de buitenlucht via de zeeÍ (18) langs de klep (3) in het
kanaal naar de remkamers stromen. De buitenlucht naar deze remkamers behceft dus slechts een kleine weg af te leggen,

De inbouw van dit snelremventiel is te zien in afb. 43.

d. De remkamer. (A{b. 44),
De remkamer bestaat uit een membraanhuis en een veerhuis, In het membraanhuis is een rubber membraan gemonteerd, waaraan een buis is bevestigd. Rondom

Afb.44.

Doorsnede van een vacuum-remkamer
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deze buis zijn één o{ meer veren gemonteerd. Het aantal en de sterkte van de
veren is alhankelilk van de nodige remkracht. Binnen in deze buis loopt een
drukpen, die door middel van een borgplaat en een schilf aan het membraan
is verbonden en op zijn plaats wordt gehouden door een paspen. In het deksel
van het membraanhuis wordt de vacuumleiding bevestigd. De drukpen is door
middel van hefbomen verbonden met het remelement in de ankerplaat van
het wiel. Wanneer lucht aan de ene zijde van het membraan wordt weggezogen
wordt het membraan door de buitenlucht aan de andere zijde weggedrukt. Het
gevolg is, dat de veren samengedru kt worden en de remschoenen vrij van de
trommel komen, Zodra buitenlucht in de vacuumruimte wordt toegelaten, wordt
dus de druk aan de vaccuumzijde van het membraan groter. Door de druk van
de veren zal het membraan meer naar rechts gaan, waardoor de remschoenen
tegen de remtrommel worden gedrukt.

e.

Leidingen.

De leidingen van het gehele remsysteem worden gemaakt van 3A" gaspijpen en
zijn aan het chassisraam bevestigd door middel van klemmen, Flexibele verbindingen worden verkregen door vacuumslangen.
de regelklep en de vacuumtank is een plugkraan gemonteerd, die er voor
dient om bij lekkage van de tank, dus in noodgevallen, deze tank buiten bedrijf te
kunnen stellen zonder dat dit het gehele systeem buiten werking stelt. Normaal
staat de kraan dus alild open en alleen in het geval van tanklekkage dient deze
kraan gesloten te worden, Wanneer de vacuumtank buiten bedrijf is gesteld, is
snel lossen van de remmen niet mogeli;k. Het systeem moet opnieuw worden leeggepompt door de motor en dit vergt enige tijd. Zo spcedig mogelilk repareren
van de tank is noodzakelilk, daar het rijden zonder vacuumtank gevaar k.-.r
Tussen

opleveren.

STORINGEN EN HUN OPLOSSING

a.

Te langzaam remmen.

Te lang zaam remmen wordt veroorzaakt door een trage werking van de regelklep.
De lucht kan niet snel genoeg toestromen; de luchtzee{, g.monteerd aan de regelklep is verstopt. Maak deze delen goed schoon. Ook de luchtzeef van het snelremventiel dient schoongemaakt te worden. Controleer alle leidingen op verstopping.

b.

Plotseling bruusk en ruw remmen.

Het plotseling bruusk remmen van de aanhangwagen, terwijl men het voetpedaal
slechts licht heeft ingetrapt, vindt zijn oorzaak in het blilven hangen van de grote
leren manchet in de regelklep. Dit kan men voorkomen door de wand van de
voorste ruimte van de regelklep in te smeren met een niet hard wordende olie.

c. Te langzaam lossen van de remschoenen.
Te langzaam lossen kan veroorzaakt worden door een lek in een leidíng of een
lekkende klep in de regelklep. Te weinig onderdruk in de vacuumtank of het inlaatspruitstuk (bii benzinemotoren) kan natuurlilk ook aanleiding geven tot te lang zaam
lossen van de remmen.
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d.

Lekken Yan terugslagklep.

Het lekken van de terugslagklep kan veroorzaakt worden door de rubberring in de
klep, indien deze laatste versleten of beschadigd is. Ook lekken langs de pakking
van het deksel kan aanleiding geven tot moeililkheden. Deze pakking is gemaakt
van leder.

e. De regelklep.
De drukpen gaat te langzaam terug naar zijn oorspronkelijke stand.
Dit is een gevolg van vuil dat zich aan de schuif (B in afb.40) hee{t gehecht en
Cat door bewegen van de drukpen tussen de schuif en de leren afdichting geduwd wordt. De leren afdichtring zal hierdoor beschadigd worden en moet vernieuwd worden. Ook is meestal in dit geval vervangen van de kleine rubber
keerring rondom de drukpen noodzakelilk. Ook de rubber sto{kap rondom de
drukpen kan aanleiding geven tot te lang zamam terugkomen van de drukpen, Om
dit te voorkomen, make men een kleine opening in deze sto{kap, waardoor de
lucht, die er uit geperst wordt tijdens het indrukken van de drukpen, er gemakkelilk
in kan stromen bij terugkomen van de drukpen.
f

. De af slu iter lekt.

Wanneer de afsluiter tussen regelklep en tank lekt, moet deze gecontroleerd worden
op eventuele beschadigingen. Zorg, dat, bij het in elkaar zetten van Ce conische
klep, de afdichtvlakken zuiver op elkaar worden gemcntecrd. Op elkaar insli.jpen
van dergelilke onderdelen is aan te bevelen.

g.

Snelremventiel

Wanneer het snelremventiel lekt, wat zeer gemakkeliik te horen is, zal dit het
gevolg zijn van een beschadigd membraan, Ook de rubber ringen ín de kleine
kleppen kunnen beschadigd zijn. Deze onderdelen moeten vernieuwd worden.

h.

Remkamer

V/anneer het grote membraan in de remkamer lekt, moet dit zo spoedig mogelilk
vernieuwd worden.

i.

Lekken in de leidingen.

Lekken in remleidingen worden veroorzaakt door beschadigingen, aanrijdingen,
trillingen of het losraken van verbindingen. Deze onderdelen dienen zo spoedig
mogeliik vern ieuwd te worden, nadat een lek geconstateerd is.

j. Het

opsporen van lekken.
Wanneer het remsysteem ergens lekt moet dit op Ce volgende wijze onderzocht

worden

:

LEKKAGES

a. Onderzoek van de truck-reminstallatie op lekken.
Ontkoppel de leiding van de aanhangwagen naar de truck en sluit het remsysteem
van de truck a{. Zel de motor aan en laat het vacuum zo lang mogeli;k oplopen,
Trap op de rem en houd deze gedeelteliik ingetrapt.
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lekkage.

:

r de le kkage zich bevindt.
VAN

ONDERDELEN

terugslagklep.

.
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ringen niet uitgenomen kunnen worden, zonder deze te beschadigen.

4. Draai met behulp van een soksleutel (sleutelwijdte 11 mm) de moer uit de
schuif (B) Houd de drukstang tegen met behulp van een schroevedraaier.
5, Neem de drukstang met de sto{kap van het huis a{. Denk er aan, de stofkap
niet te beschadigen.
6. Alleen in het geval, dat, de twee keerringen beschadigd zijn, moeten ze verwijderd worden. Trek de keerringen met behulp van een haak uit het huis.
Doe dit echter alleen dan, wanneer dit beslist noodzakelijk is, daar de keer-

boutjes aan ieder eind van de lange klepsteel te verwijderen.

b. De regelklep (zie afb. 40).
1. Verwijder de boutjes, waarmede de zeef aan het huis van de klep is bevestigd.
2. Neem de kup en de zeeÍ van het huis.
3 Neem de leren manchet met de twee kleine kleppen uit het huis. Neem ook
d" grote veer (3) er uit. Demonteer de grote manchet met de kleppen door de

Nadat het deksel van het klephuis is a{geschroefd, kan de klep met de veer uit het
h u is genomen worden

a. De

Het verwijderen van de onderdelen van het remsysteem u it het chassis is zeer
eenvoudig en behoe{t geen nadere beschrijving, De terugslagklep, de regelklep
en de snelremklep kunnen worden verwijderd né het losnemen van de verbinding
van de leidingen en het verwijderen van de steun of klembeugel.

REPAREREN EN VERVANGEN

waa

Een grondige methode voor het opsporen van lekken in bepaalde apparaten van
het remsysteem is het systematisch verbreken van bepaalde aansluitingen aan de
verschillende apparaten en het afstoppen van de losgemaakte leidingen, Door de
motor te laten draaien en de vacuummeter te controleren kan worden nagegaan

Opmerking

kamer worden onderzocht op lekkage,

Laat de motor draaien. Indien de wijzer op de schaal ,,voorraad" niet oplcopt
tot de gebru ikelilke waarde moeten de koppeling, het snelremventiel en de rem-

aanhangwagen met dat van de truck worden verbonden.

Als aan de truck geen lekken zijn geconstateerd kan het remsysteem van

b. Onderzoek van de aanhangwagen-reminstallatie op lekken.

op

de

ziin en na het stilzetten van de motor vrij snel geheel terugvallen,
schaal ,,Vocrraad" van de vacuum meter is te zien, dat het vacuum
langzaam oploopt. Op de schaal ,,Remmen" daalt de wijzer naar nul. Controleer dan de regelklep en de afsluitdop voor de leiding naar de aanhangwagen

. Het vacuum bliilt te laag. Het lek zal gevonden moeten worden tussen regelklep en inlaatspruitstuk ol vacuumpomp, Controleer dan tankafsluiter en rembekrachtiger. Onderzoek de aansluitingen van de terugslagklep. Indien de
terugslagklep zell lekt zal het vacuum bij lopende motor een weinig te laag

2. Op de

1

Af b. 45.
l--let verwijderen van de leren manchet
uit het huis van de regelklep.

A{b.

Afb.

46.

Verwijderen van de moer u it de
sch u i{,

47.

Het monteren van een nieuwe keerring in het huis van de regelkleP.

Beprcevins'ilt;it",o,chtins

van

schuif in keerring.

Schoonmaken en controleren.

Maak alle onderdelen zorgvuldig schoon. Voor de metalen delen moet benzine
gebruikt worden, terwijl voor de rubber delen alcohol moet worden gebruikt'
Benzine tast rubber aan. Lederen delen moeten schoongemaakt worden met een
mengsel van 1 deel leerolie, 1 deel talk en 1 deel was, biiv. bi;enwas. Dit mengsel
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moet verwarmd worden tot een temperatuur van ongeveer ÓOo C. Verhoog daarna
de elasticiteit door kneden van het leder.
Controleer alle onderdelen nauwkeurig op beschadiging, sliltage, haarscheurtjes
en corrosie,
Besteed speciale aandacht aan de rubberdelen en vervang deze door nieuwe,
zodra zich scheurtjes o{ sterk gesleten plaatsen vertonen.

Het in elkaar zetten
Het in elkaar zetten van de regelklep dient als volgt te geschieden:

1. Zet een nieuwe kleine keerring op de hiervoor

bestemde uitsparing en sla
deze met behulp van een pijp, met een iets kleinere buitendiameter dan die
van de keerring, in de uitsparing (zie afb. 4q. Denk er aan, dat de keerring in
de juiste stand is geplaatst.

2.
3.

Monteer de dru kstang met vork en veer en de veerschotel.
Monteer de schui{ aan het boveneind van de drukstang. Vergeet niet de sluit-

ring en de borgring.

4, Voorzie de buitenkant van deze schuif van een laagje zuurvrij vet,
5. Plaats nu de grote keerring rondom de schuif en gebruik een pijp met een
iets kleinere buitendiameter, dan die van de keerring, om de keerring in de
uitsparing te drijven,
6. Sluit de opening voor de vacuummeter in het rechter gedeelte van de klep
af met een stop o{ prop en verbind de opening van de vacuumtankaansluiting
met een vacuumpomp en sluit de bovenkant van de schui{ aÍ met een ronde
rubberplaat (zie afb. 48).Het vacuum in het rechier gedeelte van de regelklep
moet nu constant blilven, zelfs wanneer de drukstang heen en weer bewogen
wordt.

7. Monteer de twee kleine

kleppen

in de grote leren manchet en denk aan de

kleine veer onder de linker klep.

Afb. 49. Testen van de leren
5ó

zu

iger

B.

9,

10

Voorzie de leren manchet van een dun laagje zuurvrije, niet hard wordende
olie en breng ook een dun laagje van deze olie op de binnenwand van het
huis van de regelklep. Breng de leren manchet met de kleppen op zijn plaats
in het linker gedeelte van het huis van de regelklep.
Controleer daarna het linker gedeelte van het huis op lekkage (afb 49)

Monteer de luchtzeef met afstandsring en kup en zel deze vast met
6 boutjes.
Monteer de rubber stofkap.

de

De remkamer.
De membraan.
1

2

3

Verwijder de kleine boutjes aan de omtrek van het huis van de membraan
en verwíjder het deksel, nadat de vacuumslangaansluiting losgenomen is,
Draai de zes bouten in het midden van de membraan los en neem de membraan uit de remkamer.
Monteer een nieuwe membraan en monteer het deksel.

A{b. 50. Haaksieutel voor het losnemen van de vacuum remkamer

C G EJ

Af

b.

51

.

F

Het

af

nemen van de veren van de vacuum remkamer
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De veer.

1. Verwijder de complete remkamer met veren. Daarbil moet gebruik worden
gemaakt van de speciale sleutel in a{b, 50.
trekstang (A) van het trekgereedschap in het tapgat
van de drukstang van de remkamer (zie afb, 51).
Zet de steun (B) tegen de veerschotel en draai de moer (D) op de trekstang
rechtsom. Hierdoor komt de moer (G) van de bus van de remkamer vrij te

2. Draai het eind van de
3.

liggen.
4
5.

ó.

Draai nu deze moer (G) a{, nadat de borgveer verwijderd is,
Daarna kan de moer (D) van het gereedschap weer linksom gedraaid worden,
zodat de veren zich kunnen ontspannen.
Na het afnemen van de veren kan op eenvoudige wijze de gehele remkamer

worden gedemonteerd.

7. Het monteren dient te

geschieden in de omgekeerde volgorde,

d. Het snelremventiel.
Het uit elkaar nemen, schoonmaken en controleren van de snelremklep moet geschieden, geheel overeenkomstig de werkwijze, zoals beschreven bij de regelklep.
Het controleren van de snelremklep na het in elkaar zetten moet gebeuren zoals
te zien in afb, 52,

Afb.52.

Testen van het snelremventiel

ONDERHOUD VAN HET REMSYSTEEM
Regelmatige contróle en proberen van het remsysteem kunnen ongelukken, tengevolge van het weigeren van de remmen of plotselinge lekkages, voorkomen.
Zie ook de'punten genoemd onder ,,Storingen en hun oplossing".
5B

Smering

Smeer ieciere 1000 km alle scharnierpunten van hefboom en stangen van het
remsysteem, zowel op truck als op aanhangwagen.

Contr6le

Controleer iedere week Uw remsysteem. Ga te werk, zoals beschreven onder
,,Opsporen van lekkages". Besteed speciale aandacht aan de grote leren zuiger
in de regelklep. Deze moeten gemakkelilk kunnen bewegen en niet door stof of

I tegen de wand bliiven kleven.
ledere 5000 km moet het luchtfiltergaas van de regelklep op de vrachtauto en
tevens het gaas van de snelrem klep op de aanhangwagen schoongemaa kt worden.
Het vacuum remsysteem behoe{t niet te worden afgetapt, daar door het vacuum
condensatie wordt voorkomen. 's Winters behoeft dus niet gevreesd te worden voor
vui

bevriezing.
Beproeving

Beproef het gehele remsysteem iedere week bij volle belasting. Maak gebruik van
een Ralenti-meter.
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B. VACUUM-HYDRAULISCH

REMSYSTEEM

Zoals te zien in a{b. 6 komt dit remsysteem zeer veel overeen met het vacuummechanisch remsysteem. De krachtsoverbrenging tussen remkamer en remschoenen geschiedt bi1 het vacuum-hydraulisch remsysteem door middel van vloeistof. De
plunjer in de hooldremcylinder wordt dan door de veren van de remkamer bediend. De vloeisto{ in de hoo{dremcylinder wordt dan naar de wielremcylinders
geperst, waar deze de beide zuigers naar buiten drukt en zodoende de remschoenen
tegen de trommel drukt. Voorzover het dit vacuumgedeelte van dit remsysteem
betre{t, verwijzen wij naar het vacuum-mechanisch remsysteem. ln dit hoofdstuk
zal dus uitsluitend aandacht'worden besteed aan het hydraulisch gedeelte van deze
reminstallatie.

Afb.53.

Remkamer en hoofdremcylinder van

een vacuum-hydraulisch remsysteem
BESCHRTJVTNG HOOFDREMCYLTNDER.

(Afb.

54)

De hoofdremcylinder bestaat in hoofd zaak u it een voorraadtank en een cylinder
met zuiger, welke in een gietijzeren huis zijn ondergebracht. In de bodem van de
voorraadtank zijn twee gaten geboord, één met grote en één met kleine diameter,

die beide u itkomen in de cylinder. Aan de bovenzijde wordt de

voorraadtank

afgesloten door een vulplug. ln de cylinder is een lichtmetalen zuiger gemonteerd,
die in de cylinder heen en weer kan bewegen. Deze zuiger heeft een flens, welke
precies in de' cylinder past; in deze flens zijn enige gaten geboord, terwijl op het
achterste gedeelte van de zuiger een oliekeerring gemonteerd is, Tegen de voorzijde van de flens van de zuiger ligt een rubber cup, die afdicht tegen de cylinder-

wand. Deze rubber cup wordt door een veer tegen de zuiger gedrukt,
Tussen veer en zuiger is een veerschotel gemonteerd, offi beschadiging van het
rubber te voorkomen,
ó0

I n het e inde va n de cyl inde r is een terugslagklep gemonteerd, terwijl direct achter
deze klep een kamertje is gemaakt, waarop de persleiding naar de wielremcylinder
u itkomt, Tegen de zu iger rust een drukpen, waaraan de he{boom van de rem-

cylinder is bevestigd.

T

IM ilr
Af

b. 54. Doorsnede van de hoofdremcylinder

De werking is als volgt

:

Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt wordt de remolie eerst door de kleine
boríng E naar het reservoir I van de hco{dremcyiinder geperst, totdat deze boring
door de zuiger is a{gesloten. Daarna drukt de zuiger de remolie via de terugslagklep F in de leiding naar de wielremcylinders. De ruimte achter de zuiger en vóór
de oliekering blil{t gevuld met remolie uit het reservoir, via de grote boring J.
Wordt de voet van het rempedaal genomen, dan drukt de veer H de zuiger terug.
[er plaatse van het terugslagklepje F bevindt zich een tweede veerbelaste klep G,
die in het remsysteem tussen wielremcylinders en hoo{dremcylinder een minimum
drurk van 0,5 ato. onderhou,it. Dit is noodzakelijk om de manchetten van de zuigers
in de wielremcylinders voldoende te doen afdichten. Hierdoor wordt olielekkage
aldaar vermeden. De doortocht voor de klep C kan niet zo snel remolie in de
hoofdremcylinder doen terugvloeien als nodig is, om bij het terugveren van de
zuiger, de hoofdremcylinder gevuld te houden. Er ontstaat een onderdruk, dle
gecompenseerd wordt door remolie, die onder druk van de buitenlucht siroomt
van het reservoir via J naar de ruimte achter de zuiger en vandaar door de
boringen van de zuiger langs de ru bberen manchet in de hooldremcylinder. Onder
druk van de veren van de remschoenen stroomt nog steeds remolie via de klep G
cje hoofdremcylinder binnen totdat de druk in het remsysteem gedaald is tot
0,5 atm. overdruk. Deze overtollige remolie wordt a{gevoerd via het kanaal E.
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STORINGEN EN HUN OPLOSSING

Onvoldoende remkracht
Onvoldoende remkracht kan veroorzaakt worden door lucht

in het

hydraulisch

Het hydraulisch systeem moet ontlucht worden zoals beschreven op pag. ó3
en 64.,Ook kan onvoldoende remkracht veroorzaakt worden door niet juist afgegestelde remschoenen. Het afsteilen van de remschoenen is beschreven in het
systeem.

hoofdstuk ,,Remmen",

Tenslotte kan onvoldoende remkracht veroorzaakt worden door algesleten
remvoeringen. ln dit geval is het noodzakeliik de remvoeringen te vernieuwen.
Rem werkt

in het geheel niet

Dit kan veroorzaakt worden door lekken in remvloeistofleidingen. In dit geval
dienen de leidingen vernieuwd te worden, Ook versleten o{ beschadigde rubber
cups in hoofdremcylinder of wielremcylinder geven aanleiding tot lekken. Vernieuwen van deze rubber cups is noodzakelilk.
Remmen lossen niet

Dit kan veroorzaakt worden door het niet volledig terugkomen van de zuiger in
de hoofdremcylinder. Demonteer de hoofdremcylinder, maak de cylinder geheel
schoon en controleer tevens het hefboommechanisme tussen remkamer en hoofdremcylinder. Ook kan dit veroorzaakt worden door een verstopt verbindingsgaatje
tussen de voorraadruimte en de persruimte in de hoofdremcylinder. In dit geval
dient ook de gehele hoofdremcylinder schoongemaakt te worden en gevuld met

nieuwe remvloeisto{.
ln vele gevallen zal ook blilken, dat de remmen moeten worden ontlucht. Luchtbellen zetten door verwarming sterk uit. Bevinden zich luchtbellen in het remsysteem, dan kan verwarming het níet lossen van de remmen tot gevolg hebben.
VERWIJDEREN EN UIT ELKAAR NEMEN

VAN ONDERDELEN

Verwijderen van de hoofdremcylinder
Een aanhangwagen, die voorzien is van een vacuum-hydraulische reminstallatie,
staat automatisch geremd zodra de aanhangwagen ontkoppeld is van de truck. De
vloeistof in de hoofdremcylinder, leidingen en wielremcylinders staat dus onder
een constante hoge druk en wanneer de hoo{dremcylinder uit de wagen verwijderd
dient te worden moet eerst de druk van de vloeistof verminderd worden om verlies
van vloeistof te voorkomen.
Voorkom het wegrijden van de aanhangwagen door aan beide zijden van de
wielen blokken hout te plaatsen.
1

. Door het aantrekken van de

rema{zethef boom

wordt de

dru

k op de

rem-

vloeistof verm inderd

2. Draai de banjobout los van de leiding die van de hoo{dremcylinder naar de
wielremcylinders loopt.

3. Neem de scharnierpen uit de

hefboom, waarmede deze bevestigd is aan de
drukstang van de hoo{dremcylinder, Verwijder daarvoor eerst splitpen en
ring.
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4, Verwijder de vier bouten waarmede de
hoofd re mcyl i nde r-ste

5.

u

hoofdremcylinder bevestigd is op de

n.

Neem de hoofdremcylinder van de steun a[.

Demonteren van de hoof dremcylinder
Demonteer de hoofdremcylinder als volgt (Af b. 54)

:

1. Verwijder de stop in de voorraadruimte en laat alle vloeisto{ uit de

cylinder

vloeien.

2, Verwijder de stof hoes met de dru kstang van de hoo{dremcylinder.
3, Verwijder de borgring en de grote ring uit de cylinder. Trek de zuiger

(K),

de rubber zuiger (D), de veer (H) en de terugslagklep (G) uit de cylinder.
Schoonmaken

Alle onderdelen van de hoo{dremcylinder moeten zorgvuldig schoongemaakt worden. Dit mag in geen geval gedaan worden met behulp van benzine o{ een ander
ontvettingsmiddel. Voor het schoonmaken mag alleen remolie gebruikt worden

of alcchol, mits de onderdelen daarna goed gedroogd worden. Controleer alle
onderdelen zorgvuldig op sliltage, beschadiging of andere {outen, die aanleiding
kunnen geven tot onvoldoende remkracht, Controleer de cylinderwand op ovaliteit,
eventuele krassen of andere sporen van sliltage. Indien de cylinderwand inderdaad
gesleten iS, moet het huis van de hoofdremcylinder vernieuwd worden. De rubber
onderdelen dienen eveneens nauwkeurig onderzocht te worden en wanneer er
twij{el bestaat, o{ één o{ nîeerdere onderdelen aan de eisen voldoen, moeten deze
cnCerdelen vernieuwd worden. Ook de terugslagklep dient nauwkeurig gecontro-

leerd te worden op een goede

af

dichting.

In elkaar zetten

Voor het in elkaar zetten van de hoo{dremcylinder moeten alle onderdelen opnieuw
bevochtigd worcjen met remolie. Vooral de rubber onderdelen.

Hei in eikaar zetten en monteren in het chassis moet in omgekeerde volgorde
geschieden als boven beschreven.
En

ige a lgemene wen ken

:

1. Zorg er voor dat onder geen enkele voorwaarde benzine, petroleum, smeerolie
of andere oplosmiddelen in aanraking komen met de rubberonderdelen.
2. Gebru ik nooit een oude oliebus of oliekan om remvloeistof in over te gieten.
3. Gebruik geen remolie van minder goede kwaliteit dan de originele Lockheed
.no. 5 remvloeistof.
4. Monteer geen oude rubber onderdelen, indien er twijiel bestaat omtrent de
conditie, waarin ze verkeren. Monteer dan nieuwe.
pakkingen, die al eens gebruikt zijn geweest, monteer

5. Gebruik nooit koper-en
steeds

n

ieuwe.

Vullen en ontluchten van het hydraulisch

systeem

Wanneer het gehele systeem afgetapt is om reparaties of andere werkzaamheden
te verrichten aan het remsysteem, dan is het noodzakelilk dat het hele systeem
opnieuw gevuld en ontlucht wordt. Dit moet als volgt geschieden
:

ó3

Draai de ontluchtschroef, die iuist boven de banjoboutverbinding op de ankerplaat
is gemonteerd ongeveer een halve slag linksom. Verbind een rubber slang aan de
ontluchtschroef en dompel deze in een glas gevuld met remvloeistof. Druk het
rempedaal van de trekker geheel in en zie of er luchtbellen uit de rubberslang
komen. Sluít dan de ontluchtschroel en laat het rempedaal opkomen. Daarna wordt
de ontluchtschroef weer opengedraaid en het rempedaal geheel ingerapt,
Daarna de ontluchtschroef sluiten en rempedaal laten opkomen. Wanneer geen

truck aanwezig is kan de rema{zetter
hoofdremcylinder

te

gebru

ikt worden om de

zu

iger in

de

bewegen,

Deze manipulatie moet zo lang herhaald worden bij alle vier de wielen, totdat
zuivere remvlceistol zonder luchtbellen uit de slang komt.
ONDERHOUD
Smering

Smeer iedere 1000 km de scharnierbout van de hefboom tussen vacuum remkamer en hoo{dremcylinder, via de gemonteerde smeernip'pel. Smeer ook alle
scharnierpunten van het remafzetmechanisme
Contr6le

Controleer wekelilks de hoeveelheid remolie in de voorraadruimte van de hoofdremcylinder. ls deze voorraad te gering, dan moet het gehele hydraulische systeem
gecontrolerd worden op lekkage. De vloeistof moet 1 cm onder de plugopen ing
staan na bilgevuld te zijn.
Beproeving

Beproef het gehele remsysteem iedere week bij volle belasting.
Opmerking: De remmen van de aanhangwagen moeten iets eerder in werking
komen dan de remmen van de truck om te voorkomen dat de aanhangwagen de

truck scheel kan duwen, Dit is zeer belangrijk.
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C.

LUCHTDRUK.MECHANISCH

REMSYSTEEM

Luchtdruk-mechanische remmen worden aangebracht op aanhangwagens, die bestemd ziln om te worden getrokken door vrachtwagens, d ie u itgevoerd ziln met
een luchtdruk remsysteem, of voorzien zijn van een compressor. Het remsysteem
van de vrachtauto zal in deze handleiding buiten beschouwing worden gelaten,
Het principe van het luchtdruk-mechanisch remsysteem wordt verduideli.jkt in

afb. 6 c,

Afb.55. Reactieventiel en remkrachtregelaar op

aanhangwagen gemonteerd

In het luchtdruksysteem tre{fen we de onderdelen aan, die dienen voor het regelen
van de remkracht en voor de overbreng ing van de remcommando's van de truck
naar de aanhangwagen,
Met behulp van de drukvariaties, die van de truck naar de aanhangwagen worden
geleid regelt het reactieventiel de toevoer en de druk van de samengeperste lucht
u it het reservoir van de aanhangwagen naar de remkamers. In de remkamer wordt
de luchtdruk omgezet in remkracht, die langs mechanische weg op de remschoenen
wordt overgebracht.
Een snellosklep is gemonteerd om de tijd nodig voor het lossen van de remmen tot
een minimum te beperken.
De remkrachtregelaar is een klep, waarmede de remkracht wordt geregeld in verband met de belasting van de aanhangwagen, Ook is deze regelaar te gebruiken
voor het lossen van de remmen, nadat de aanhangwagen is afgekoppeld. Ook bij
luchtdruk-mechanische remmen zijn n.l. voorzieningen getro{fen, die de aanhangwagen doen remmen als de drukslangverbindingen tussen truck en aanhangwagen
worden verbroken.
ó5

Slangkoppelingen zijn gemonteerd om

de slangen, die de

luchtdruksystemen

van truck en aanhangwagen met elkaar verbinden, t€ bevestigen

.

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

a. Westinghouse reactieventiel type ó5 S (zie afb. 5ó)
Dit type reactieventiel is aangebracht op aanhangwagens met een

eenleiding-

luchtdruk remsysteem.

î 4C054

Afb.

5ó.

Reactieventiel type ó5 S en remkrachtregelaar type 13 Bdr

1, Terugslagklep

2, Ru imte verbonden met reservoir
3. Ruimte verbonden met de drukleiding van de truck

4. Zuiger
5. Zuiger
6, Dubbele klep
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7. Ruimte in verbinding met de
krachtregelaar
B. A{stelsch roef
9, Borg moer
10. Eventuele afstandsringen
1'l

,

Ruimte verbonden met reservoir

rem-

Wanneer aanhangwagen en truck gekoppeld zijn, stroomt samengeperste lucht
van de compressor naar het reactieventiel. Deze treedt het ventiel binnen in de
ruimte 3 en stroomt dan naar boven in de ruimte 2, via het terugslapklepje 1, dat
ziln zitting op de zuiger 4 hee{t. De ruimte 2 is direct verbonden met het reservoír
van de aanhangwagen. De zuiger 4 wordt door een veer in zijn hoogste stand
gedrukt.

Bij het intrappen van het rempedaal wordt in de remleiding de druk tot een zekere
waarde verlaagd door de regelklep van de truck. ln het reactieventiel zal daardoor
onder druk van de lucht in het reservoir de zuiger 4 iets naar beneden worden
gedrukt, terwijl tegelijkertijd de verbinding tussen de ruimten 2 en 3 door het
terugslag klepje 1 wordt a{gesloten. De zu iger 4 is verbonden met de zu iger 5.
De zuiger 5 drukt de dubbele klep 6 iets naar beneden, waardoor uit de ruimte
11, die via de ruimte 2 is verbonden met het reservoir, de lucht naar de ruimte 7
stroomt.

Zodra de druk in de ruimte 7 ongeveer gelilk is geworden aan de drukvermindering in de ruimte 3, gaan de zuigers 4 en 5 weer omhoog totdat de dubbele
klep de verbinding tussen de ruimten 7 en 11 weer a{sluit. Van de ruimte 7
stroomt de lucht naar de remkamers via de remkrachtregelaar,
Op het moment, dat de onderste afdichtingsring van de dubbele klep 6 de verbinding tussen de ruimten 7 en 11 heeft gesloten, gaat de dubbele zuiger 4 en 5
niet verder meer naar boven, zodat de bovenste afdichtingsring van de dubbele klep
de centrale opening in de zuiger 5 gesloten houdt. Deze opening geeft via het
membraan verbinding met de buitenlucht. Zou de dubbele zuiger wel verder
naar boven gaan, dan zou lucht uit de ruimte 7 ontsnappen, waardoor daar de
druk zou a{nemen en de dubbele zuiger onmiddellilk weer zou dalen offi, via de
onderste afdichtingsring van de dubbele klep, samengeperste lucht uit de ruimte
11 in de ruimte 7 toe te laten, tot de druk weer evenwicht maakt met de drukverlaging in de ruimte 3.
Er ontstaat dus een evenwichtstoestand, die een constante druk in de ruimte 7
handhaaft afhankelilk van de druk in de ruimte 3.
Bij het lossen van de remmen stijgt de druk in de ruimte 3, zodat de dubbele
zuiger 4 en 5 weer in zijn hoogste stand wordt gedrukt door de veer. De bovenste
afdichtingsring van de klep 6 kan daarcJoor niet meer de centrale opening in de
zuiger 5 afsluiien, waardoor de lucht in de remkamers en de ruimte 7 tot de atmosferische druk daalt, hetgeen lossen van de remschoenen tot gevolg hee{t.

b. Westinghouse reactieventiel, type 8ó S (afb , 57)
Dit reactieventiel wordt aangebracht op aanhangwagens, die getrokken

worden

door een truck met een tweeleid ing-remsysteem voor de aanhangwagen, Voorts
wordt het aangebracht op aanhangwagens, die zowel op een tweeleiding- als op
een eenleiding-remsysteem moeten kunnen worden aangesloten.
Een belangrijk voordeel van het tweeleiding-remsysteem is, dat het mogelilk is
onafhankelilk van het gebruik van de remmen onder alle omstandigheden, het
reservoir met lucht te vullen.

1.

Tweeleiding-remsysteem

In de schematische tekening (afb, 58) zijn de ruimten a en e verbonden met het
reservoir van de aanhangwagen. De ruimte b is verbonden met de drukleiding
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1. De kse

I

2,

Ruimte verbonden met reservoir

3.

Verbinding naar tweede aanhangwagen

4. Verbinding met drukleiding

van

de truck

5. Deksei
ó. Deksel
7, Verbinding met de remkamers

B. Verbinding met de buitenlucht
9. Geperst sta len deksel
10. Afstelschroef
11. Borgmoer
12, Ruimte verbonden met reservoir
13. Verbinding met commandoleiding
(tweeleiding systeem)
Verbinding met de buitenlucht
(eenleiding systeem)

Afb. 57. Reactieventiel type Bó S en remkrachtregelaar type 5 Bdr
ó8

naar de compressor en via de opening, die in de achterwand zichtbaar is met
ru imte c is verbonden met de commandoleiding naar de truck. Hierin heerst, als de remmen niet
in werking zijn, atmosferische druk. De ruimte d staat in verbinding met de rem-

het reactieventiel van een eventuele tweede aanhangwagen. De

ka

mer.

We zien in de afbeelding de toestand tijdens het vullen van het reservoir. In a en b
heerst dezel{de druk, waardoor de grote zuiger in zijn hoogste stand is gedrukt
door de veer. Het terugslagklepje 4 is geopend.
In de ruimten c en d heerst atmoslerische druk. De zuiger 2 wordt eveneens door
een veer in zijn hoogste stand gedrukt.

Afb. 58. Reactieventiel Afb.59. Reactieventiel Afb. ó0. Reactieventiel
tijdens het lossen
tijdens het remmen
tijdens het vullen
van de remmen
van het reservoir
Bij het intrappen van het rempedaal van de truck wordt de druk in de commandofeiding en dus ook in de ruimte c tot een bepaalde waarde verhoogd. De zuiger 2
beweegt zich naar beneden en drukt de klep 6 van ziin zitting, waardoor via
de ruimten e en d samengeperste lucht uit het reservoir naar de remkamers
stroomt. Zodra de druk in de remkamers en de ruimte d gelilk is geworden aan de
druk in de ruimte c, stijgt de zuiger 2 onder druk van de veer weer in zijn hoogste
stand, waardoor door de klep ó de verbinding tussen e en d weer wordt afgesloten
(afb.59).

Bij het loslaten van het rempedaal van de truck valt de druk in de commandoleiding weer terug tot de atmosferische (a{b. ó0).De druk in de ruimte d is dan
groter dan die in de ruimte c. De terugslagklep 5 opent zich, waardoor de lucht uit
de remkamer via de commandoleiding naar buiten cntsnapt.

2.

Eenleiding-remsysteem

Het vullen van het reservoir met samengeperste lucht geschiedt geheel op dezelfde
wijze als met het tweeleiding-remsysteem (afb. 5B). De ruimten a en e ziin ver-

bonden met het reservoir. De ruimte b met de drukleiding naar de truck, €h,
via de in de achterwand zichtbare opening, met het reactieventiel van een eventuele tweede aanhangwagen. De ruimte d staat in verbinding met de remkamers.
De ruimte c staat nu niet in verbinding met de commandoleiding, maar met de
bu iten

lucht,
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Waarschuwing: De afsluiter-kraan voor de koppelingskop, waaraan bij het tweeleidingssysteem de commandoleiding is gekoppeld dient te zijn geopend. De
koppelingskop zelf moet zijn afgesloten met een stof kapje met een zeef , waardoor
de lucht kan ontsnappen, Indien de gaatjes van deze zeeÍ zijn verstopt, ontstaan
moeililkheden bij het lossen van de remmen,
Bij het intrappen van het rempedaal op de truck wordt de druk in de drukleiding
en dus in de ruimte b verlaagd tot een zekere waarde (af b. 61). De overdruk in
de ruimtel a doet het terugslagklepje sluiten en de grote zuiger met de zuiger 2

en de dubbele klep dalen, zodat lucht uit de ruimte e naar de ruimte d kan
, Zodra de druk in de ru imte d en de remkamers groot genoeg is (a{han-

stromen

Afb. 61 . Reactieventiel

tildens

het intrappen van het rempedaal

Afb.62.

Reactieventiel

tijdens het remmen

kelilk van het drukverschil in de ruimten a en b) stijgen de grote zuiger en de
zuiger 2 totdat de onderste afdichtingsring van de dubbele klep de verbinding
tussen e en d weer verbreekt (afb. 62).Zou de zuiger 2 n.l, verder stijgen, dan
zou de bovenste afdichtingsring van de dubbele klep de centrale opening in de
zuiger 2 vrijgeven, waardoor de lucht uit de ruimte d via het'terugslagklepje
naar de ruimte c zou uitwijken. Dat zou een drukverlaging in d doen ontstaan,
waardoor de zuiger 2 weer door de grote zuiger omlaaq gedrukt zou worden,
hetgeen aanvulting van samengeperste lucht uit de ruimte e naar de ruimte d

Alb. ó3. Reactieventiel

tildens

het lossen van de remmen
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tot gevolg zou hebben. Er ontstaat een

evenwichtstoestand afhankelilk van het

drukverschil in a en
Bij het loslaten van het rempedaal (a{b. ó3) stijgt de druk in b weer tot ze groter
is dan in a (vullen van het reservoir). De zuiger 2 stijgt eveneens cmdat de druk
van de lucht in de ruimie d groter is dan die in de ruimte c. De bovenste afdichtingsring van de dubbele klep gee{t de centrale opening van de zuiger 2 vrij, waardoor
de lucht uit de ruimte d, via het terugslagklepje, in de ruimte c stroomt, die in
b.

verbinding staat met de buitenlucht,

c.

Westinghouse remkrachtregelaar, type 5 Bdr en 13 Bdr. (Afb. 64)

De remkrachtregelaar is gemonteerd in de remleiding tussen reactieventiel en remkamers. Deze dient voor het afstellen van de remkracht van de aanhangwagen,
met betrekking tot de asbelasting van deze aanhangwagen en bestaat hoofdzakelilk

zuiger, een nok en een hefboom, welke
De kracht van de zuigerveer,
remkracht.
de
van
afstellen
het
laatste dient voor
die op de bodem van de zuiger drukt, tracht de zuiger tegen de klep aangedrukt
te houden en deze klep zelf tegen het bovenste gedeelte van het hu is. De klepveer die boven op de klep dru kt en de ontlastveer die boven op de zu iger werkt,
trachten de klep en de zuiger naar beneden te drukken, terwijl de druk van de
lucht in de ruimte g in afb. 64 eveneens tracht de klep en de zuiger naar beuit een veerbelaste klep en een veerbelaste

neden te drukken.
De zuiger is voo rzien van een doorboring, die a{gesloten wordt door het

onderste

gedeelte van de klep. Zolang deze zuiger en de klep tegen elkaar gedrukt blilven
en de nok op de as van de hefboom in de stand,,vollast" staat wordt de veer
sterk samengedrukt, zodanig dat de kracht van deze veer groter is dan de krachten
van de klepveer, de ontlastveer en de maximum luchtdruk in de ruimte g.
ln deze stand zal, wanneer het rempedaal geheel wordt ingetrapt, de volle remkracht op de remschoenen werken.

Alb. 64.

Schema remkrachtregelaar
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ln de stand ,,leer" (leeg) ís de nok

zodan

ig

geclraa

id dur de lengte van de

zuigerveer is vergroot. De spanning in de veer is dan aanmerkeli;k kleiner geworden. Zodra de druk van de lucht in de ruimte g groter wordt dan 1,5ó atm, zal
de lucht, die boven op de zuiger werkt, klep en zuiger naar beneden drukken,
totdat het bovenste gedeelte van de klep op zijn zitting terug komt. Op

dit punt is de kracht van de

zu igerveer voldoende om de doorboring van de
zuiger gesloten te houden, zodat geen lucht kan ontsnappen, Hierdoor wordt dus
de maximum luchtdruk beperkt tot een betrekkelilk lage waarde, om te voorkomen
dat de wielen van de aanhangwagen blokkeren en daardoor het rendement van de
remmen wordt verlaagd. ln de stand ,,|ósen" (lossen) (zie afb. ó5) is de spanning

Afb. ó5. Remkracht-regelaar in de stand,,lósen"
van de veer op de zuiger tot O gereduceerd, zodat de zuiger verder naar beneden
gedrukt kan worden en lucht uit de remkamer, via de doorboring in deze zuiger.
naar beneden kan ontwijken. De klepveer en de luchtdruk uit het reactievpptiel
werken boven op de dubbele klep en houden deze op de zitting gedrukt, zodat dus
geen lucht uit het reservoir kan ontsnappen. De rernmen kunnen daardoor gelost
worden, teneinde de aanhangwagen te verrijden zonder hulp van een truck. Nadat
de aanhangwagen op de juiste plaats is gezet, kunnen de remmen weer in werking
treden door de hefboom in de stand ,,leer" (leeg) of ,,vollast" te plaatsen. Omdat
de spanning van de veer nu verhoogd is, wordt de zuiger naar boven gedrukt
tegen de onderkant van de klep', doch ook deze klep wordt op zijn zitting gedrukt,
waardoor lucht vanuit het reservoir door kan stromen naar de remkamer. Het is
echter zo, dat bij iedere keer dat opnieuw geremd wordt een zekere hoeveetheid
lucht verloren gaat, zodat de hierboven beschreven handeling slechts een beperkt
aantal keren kan worden herhaald, alhankelilk van de grootte van het reservoir.
Beide typen remkrachtregelaars 5 Bdr en 13 Bdr hebben een stand,,Vollast",,,leer"
en ,,lÒsen", Het type 13 Bdr heeft bovendien nog een stand ,,hatblast".
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d.

Westinghouse snellosklep (zie afb. óó)

Op sommige aanhangwagens, speciaal lange, wordt een snellosklep gemonteerd,
teneinde de remmen snel te kunnen lossen.
De snellosklep is gemonteerd in de remleiding, tussen remkrachtregelaar en remkamer. Wanneer de remmen in werking treden stroomt lucht van de remkrachtregelaar in de ruimte boven het memhraan in de snellosklep; deze lucht drukt
de zijkanten van het membraan benedenwaarts, waardoor de lucht in het kanaal
komt dat verbonden is met de remkamer. Zodra de luchtdruk in de remkamer
geli.ik wordt aan de drr.rk van de lucht in de regelklep, zal het membraan rechttrekken.

Afb.66.

Doorsnede snellosklep

De druk uit het reactieventiel houdt echter het midden van het membraan op de
uitlaatpoort gedrukt, waardoor geen lucht kan onsnappen (zie afb. óó).Wanneer
de remmen gelost worden en de ruimte d onder in de regelklep komt in verbinding
met de buitenlucht en de lucht boven het membraan zal ontwijken via het reactieventiel, duq zal de lucht in de remkamer het middengedeelte van het membraan
naar boven drukken, waardoor deze lucht via de uitlaatpoort naar buiten kan ontsnappen. Wanneer de remmen slechts gedeeltelilk gelost worden, W€rkt de snellosklep precies zoals boven, doch het membraan zal weer rechttrekken zodra de
druk aan beide zijden geliik is.

e.

Westinghouse remkamer (zie afb. 67)

te zelmechanische kracht, nodig, offi de remschoenen tegen de remtrommel
te drukken. De drukpen (15) is met het stangenmechanisme op de as verbonden
door middel van een hefboom. Lucht die naar de remkamer wordt toegevoerd,
drukt de zuiger (ó) en de drukpen (15) naar links, waardoor de remmen worden
aangedrukt. De lucht vóór de zuiger kan ontsnappen via een zee{ (14) en een
opening in het voorste deksel,
De functie van de remkamer is de energie in de samengeperste lucht om

ten in
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Zodra het rempedaal opkomt en de luchtdruk

uit de remkamer kan naar

de

buitenlucht ontsnapp.en, zal de veer (1 1) de zuiger in de oorspronkelijke stand terug
duwen, waardoor dus de remmen gelost worden. Lucht van buiten kan dan achter

de zuiger komen via de opening en de zee{. De kracht, die de zuiger op

het

stangenmechanisme uitoefent, hangt af van het verschil van de kracht van de
luchtdruk op de zuiger en de ki-acht van de veer (1 1). De drukpen is niet bevestigd
aan de zuiger, maar het achterste gedeelte van de drukpen is voorzien van een
geleideschii{ (10) die in een geleidebus kan schuiven, welke laatste bevestigd is
aan de zuiger, Wanneer de remmen in werking treden drukt de zuiger de drukpen
vooruit en bij het lossen van de remmen zullen de veren, die de remsegmenten
van de remtrommel trekken ook de drukpen in de oorspronkelilke stand terugduwen.

Alb.

67.

Doorsnede Westinghouse luchtdrukremkamer

STORINGEN EN HUN OPLOSSING

Het luchtdruksysteem v'an een aanhangwagen is volkomen afhankeliik van

het

luchtdruk remsysteem van de truck, zodat, wanneer storingen aan het remsysteem
van de aanhangwagen moeten worden opgespoord, het beslist noodzakelilk is,
dat het remsysteem van de truck in goede conditie verkeert. Overtuig U eerst,
o{ het remsysteem op de truck inderdaad aan deze eis voldoet

a.

Onvoldoende remkracht

Dit kan zijn oorzaak vinden in niet juist algestelde remmen, versleten remvoering of te
grote speling tussen remvoering en trommel. Stel de remmen opnieuw af en vernieuw eventueel de voering, Te veel wrijving in scharnierpunten is een gevolg van
te g rote sli;tage van pennen en hef bomen.
Te lage luchtdruk in het remsysteem is een gevolg van onjuiste afstelling van het
remsysteem van de vrachtauto. Ook kan onvoldoende remmen het gevolg zijn van
eeh niet juist afgesteld reactieventiel, Cnjuiste a{stelling van de remkrachtregelaar
kan ook een oorza:ak ziln van onvoldoende remmen.

b. Te trage werking

Yan

de remmen

Dit kan veroorzaakt worden door het niet tijdig smeren van de onderdelen, Ook
beschadigde o{ versleten delen van het reactieventiel kunnen aanleiding geven tot
trage remwerking.
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Te lage luchtdruk heeft hetzelide e{{ect; Controleer daarom het luchtdruksysteem
van de truck.
Ook een verstopte remleiding kan trage remwerking tot gevolg hebben.

c.

De remmen komen te langzaam terug

Dit kan een gevolg zijn van niet tijdig smeren van de onderdelen.
Het doorbuigen van verbindingsstangen.
Verstopte openingen in het reactieventiel o{ de snellosklep.
fenslotte kan het te lang Zaaft1 terugkomen van de remmen een gevolg ziin van
een onjuist afgestelde remkrachtregelaar,

d. De remmen

komen niet terug

Dit kan een gevolg zijn van een foutieve verbinding van de luchtslangen tussen
truck en aanhangwagen bij dubbel-leiding systeem,
Doorgebogen bedieningsstangen van de remschoenen kunnen het niet terugkomen
van de remschoenen veroorzaken. Ook verstopte leidingen of slangverbindingen
veroorzaken moeilijk lossen. Controleer ook de snellosklep,
Deze storing kan voorts het gevolg zijn van een drukverschil tussen de reservoirs
van iruck en aanhangwagen voor het geval, dat de druk in het reservoir van de
truck het laagst

is.

e. De wagen remt met schokken
Dit kan veroorzaakt worden door vet op de remvoering; doorbuigen van de trekafstellen van de remklep op de truck of een onjuiste
a{stelling van de remkrachtregelaar.
In het eerste geval moet de voering vernieuwd worden en in de laatste gevallen

of drukstangen; het onjuist

is reparatie en vernieuwing noodzakeliik.
Denk er aan dat de regelaar op de juiste druk afgesteld'arordt, zoals later omsch reve n .

l.

Lekkage

Lekken van het systeem zonder dat de remmen in werking zijn, is het gevolg van

een defect reactieventiel.
Lekken tijdens de remwerking wordt veroorzaakt door gebroken of gescheu rde
leidingen of verbindingen.
Olie en water in het systeem is het gevolg van het niet op tijd a{tappen van het
reservoir, Ook kan dit het gevolg zijn van een lek in de compressor.
HET REVIDEREN VAN ONDERDELEN VAN HET LUCHTDRUK REMSYSTEEM
a. Westinghouse reactieventiel type ó5 S
Het verwijderen
1, Maak de verbindingen los van de remleidingen met het huis van het reactie-

ventiel,
2. Draai de bouten uit de flensverbinding van het reactieventiel met de remkrachtregelaar. Denk er aan de pakking tussen deze twee flenzen niet te
'

beschadigen.

3. Verwijder de twee

bouten waarmede het huis van het reactieventiel bevestigd

is aan een steun van het aanhangwagenchassis,
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Het uit elkaar nemen van het reactieventiel type ó5 S (zie a{b.

5ó)

Voordat het reactieventiel uit elkaar genomen wordt, moet men er goed om denken
de veren niet onderling te verwisselen. Het is dus beslist noodzakelilk deze veren
direct na het uitnemen van een label te voorzien.
1. Houd het reactieventiel rechtop en schroe{ het bovendeksel van het huis.
2. Denk er aan, de pakking tussen deksel en huis niet te verliezen en tevens het
kleine bronzen veertje te voorzien van een label. Neem het kleine terugslagklepje eru it en draa i het gehele kleph u is ondersteboven.
3. Draai het bodemdeksel van het hu is en let op de twee kleine veren.
4, Verwijder de toevoerklep (d" kleine dubbele klep).
5. Zet een soksleuteltle van 11 mm sleutelwijdte op de boutkop in de klep aan de
bovenzijde en houd de grote zuíger op zijn plaats door middel van een
speciaal g"reedschap (a{b. ó8). Verwijder de bout.

ntl-r

îw
Afb. ó8. Speciaal gereedschap voor grote zuiger

6.
7,
8.

Daarna kan de grote zuiger en de veer aan de bovenzijde uit het huis genomen worden.
Druk daarna de bus van de onderste grote zuiger naar beneden en neem de
zuiger aan de onderkant uit het huis.
Verwijder tenslotte de luchtzeef en zee{houder.

Schoonmaken en controleren

Gebruik zuivere benzine voor het schoonmaken van alle metalen delen. Controleer
de conditie van de klepzetels, Deze moeten zuiver vlak zijn en mogen niet beschadigd zijn, In sommige gevallen is het mogelijk de klepzetels door schuren met
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een zeer fijn type schuurlinnen bi1 te werken. Controleer alle oppervlakken van het
huis op krassen, beschadigingen o{ corrosie. Rubber onderdelen moeten schoongemaakt worden door deze te behandelen met alcohol. Indien men niet over-

ígd is, dat een bepaald onderdeel in goede conditie verkeert, is het noodzakelilk dit onderdeel te vernieuwen om ongelukken tengevolge van onjuiste
remwerking te voorkomen. VOOr het reactieventiel in elkaar gezet wordt, moeten

tu

alle onderdelen voorzien worden van een dun laagje niet hard wordende olie, die
tevens zuurvrij moet zijn.

Het in elkaar zetten van het reactieventiel
Voordat het reactieventiel in elkaar gezet wordt dient U zich er van te overtuigen
dat Uw handen en werkbank schoon zijn. Zo'rg er voor dat geen vuil in het ventiel
kan dringen tijdens het in elkaar zetten. Het in elkaar zetten zelve geschiedt in
omgekeerde volgorde, als hierboven omschreven.

Het monteren
Het monteren van het reactieventiel in het chassis geschiedt in omgekeerde volgorde, als omschreven onder,,Het verwijderen".

b.

Westinghouse reactieventiel type 8ó

S

Het verwijderen yan het reactieventiel

1.
2.
3.

Maak de verbinding van de leidingen met het huis van het reactieventiet los.
Maak de verbinding los van de {lenzen van het reactieventiel en de remkrachtregelaar, Denk er aan, de rubber pakking tussen de flenzen niet te verliezen.
Verwijder de twee bouten, waarmede het reactieventiel bevestigd is aan een
steun aan het chassis van de aanhangwagen.

Het uit elkaar nemen van het reactieventiel (zie afb.

69)

1. Houd het reactieventiel rechtop en schroef het bovendeksel van het
2.

huis.

Denk er aan de pakkingring en de veer van het reactieventiel niet te verliezen.
Neem de kleine terugslagklep (4) van zijn zitting en draai daarna het reactie-

ventiel ondersteboven.
Schroef het bodemdeksel van het huis en denk er aan de pakking (27) en de
klepveer (25) en grote veer (26) niet te verliezen.
4, Neem de toevoerklep (24) uit het beweegbare gedeelte.
5. Verwijder de klep (23) en de veer (21).
6. Verwijder de zuiger (17) door door de opening, gemerkt ZM, te blazen. Denk
er aan de luchtuitlaatklep (1ó) en de veer (15) niet te verliezen.
7. Houd het huis van het reactieventiel horizontaal en zet een schroevendraaier
op de schroef in het midden van de klepgeleider (1ó).
8. Houd d" grote zuiger op zijn plaats met een speciaal hiervoor bestemd gereedschap (zie afb. óB).De twee delen van de grote zuiger kunnen dan worden
gescheiden en uit het huis worden verwijderd.
9, Verwijder tenslotte de veer (7), luchtzee{ (9) en zeelhouder (B) tangs de bovenkant van het huis.
10. Na het uitnemen van de borgring (20) met een speciale tang kan de zuiger
(17) worden u iteengenomen,

3.
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9

10
11

12

Afb.69. Delen van het

13

type 86

reactieventiel

S

14

Het in elkaar zetten van het reactieventiel type 8ó
1

S

eerst van, dat alle pakkingen, veren en zuigets aanwe zig ziin
dat zij volkomen schoon zijn en dat het huis van het reactieventiel van een
zeer dun laagje zuurvrij, niet hard wordende olie is voorzien.

. Overtuig U er

2. Zet het huis van het reactieventiel rechtop en
houder in het huis van het reactieventiel.
3.

.

plaats de luchtzeef

en zee{-

Plaats het bovenste gedeelte van zuiger (ó) in het bovenste gedeelte van het
huis van het reactieventiel.
Draai daarna het huis horizontaal, terwijl de zuiger op ziln'plaats wordt gehouden door de vingers van één hand, om te voorkomen dat de klep er uit valt.
Laat daarna voorzichtig de steel van de bovenste grote zuiger door de keerring
heen zakken. Gebruik geen kracht, daar dan de keerring beschadigd zal
worden,
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;

4.

Keer daarna het reactieventiel onderstebcven en plaats de klepgeleider voor de

klep (17) van de klep. Druk daarna de zuiger iets door en zel de schroef
met een schroevedraaier vast, totdat het onderste gedeelte meedraait, Vergeet

de veerring niet,
Zet het ventiel daarna horizontaal. Zet de schroef verder vast met het
speciale gereedschap, zoals te zien zien in afb. 70.
5, Zel de terugslagklep op zijn plaats en nadat de kleine veer op de terugslagklep
is gepfaatst kan het bovenste deksel gemonteerd worden met de pakking.

6.
7.

Stel de zuiger (17) samen.
Plaats de klep (1 ó), met het open einde bovenwaarts gekeerd, tussen de twee
geleidingen boven aan de grote zuiger (17) en plaats de kortste van de twee
bronzen veren in deze klep. Terwijl het ventiel rechtop gehouden wordt kan
de zuige r (17) met de klep (ó) en de bronzen veer in het huis worden geschoven.

De andere onderdelen kunnen in omgekeerde volgorde als boven omschreven
gemonteerd worden.

Afb.70.

Montage van de grote zuiger

Het aanbrengen van het reactieventiel aan het

chassis

Monteer het reactieventiel in omgekeerde volgorde, zoals hierboven omschreven.

c.

Westinghouse remkrachtregelaar type 13 Bdr (zie a{b. 5ó)

Het verwijderen van de remkrachtregelaar uit het

chassis.

1. Maak de verbinding los van de leidlngen met het huis van de regelaar.
2. Verwijder de bouten van de {lensverbinding van de remkrachtregelaar met de
regelklep. Denk er aan de rubber afdichting niet te verliezen.
3. Verwijder de regelaar.
Het uit elkaar nemen van de regelaar
1

2,

Draai de grote stop boven van de regelaar af en denk er aan de {iber pakking-

ring niet te beschadigen.
Verwijder de veer en neem tevens de dubbele klep uit het

huis
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3. Verwijder de vier
4,
5.
ó.

bouten van het vierkante gedeelte van het regelaarhuis en
neem het onderste gedeelte van het regelaarhuis af. Denk er aan de kleine
veer en het kogeltle in de wand van het huis niet te verliezen.
Verwijder de grote veer en de veergeleider en twee afstandsringen. Druk
daarna de zuiger naar beneden.
Draai de moer van de zuiger los en neem de zuiger uit elkaar. Verwijder de
afstèlschroe{ u it de nok op de regelas.
Neém de as van de regelaar uit het huis en denk er aan de twee rubber keerringen niet te beschadigen.

Schoonmaken en controleren

Voor het schoonmaken en controleren van de regelaar verwijzen
schoonmaken en controleren van het reactieventiel.

wij naar het

Het in elkaar zetten van de regelaar:

Bij het monteren van de nok op de as van de regelaar is het noodzakeliik eerst
de nok in de ju iste stand aan te brengen ten opzichte van het handvat op de as.
Doc-

dit als volgt

:

Wanneer we boven op het huis van de nokkenas kilken, zet de helboom dan in
de stand,,LEER" (leeg), duw dan de bout door het gat in de nok en in de ds,
zodat de borgmoer aan de onderzijde van de as komt. Het verder in elkaar zetten
van de regelaar geschiedt in omgekeerde volgorde, zoals beschreven bij ,,Het uit
eikaar nemen".

Het monteren yan de regelaar in het chassis van de oplegger
Monteer de regelaar in omgekeerde volgorde zoals bii verwijderen van het chassis
omsch reven.

d.

Westinghouse remkrachtregelaar type 5 Bdr (zie afb. 57).

Voor het verwijderen van de regelaar uit het chassis verwijzen wij naar remkrachtregelaar type 13 Bdr.

Het uit elkaar nemen yan de remkrachtregelaar

1. Houd de klep rechtop en schroef het bovendeksel van het
2.
3.
4.
5.

huis. Denk er aan
dat de pakking niet beschadigd wordt en dat de kleine veer niet verloren raakt.
Neem de kleine klep van de zitting.
Verwijder de vier bouten van het vierkante gedeelte van het regelaarhuis en
verwijder het onderste gedeelte van het huis.
Verwijder de veerzitting en verwijder de grote veer uit het huis.
Verwijder de zuiger en de kleine ontlastveer boven de zuiger. Deze kunnen

naar beneden gedrukt worden, door gebruik te maken van een schroevedraaier. Deze moet dan door het gat boven in het huis van de regelaar gestoken worden. Denk er aan de klep niet te beschadigen.
Opmerking. Bij het weer in elkaar zetten van de regelaar moet men er om
denken dat de ontlastveer op de juiste plaats komt te zitten in de groef
in de kant van het regelaarhuis.

6. Verwijder de a{stelschroef uit de nok van de regelaaras. Verwijder de as, nadat
de splitpen uit de as is gehaald.
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A{b.

71

.

Montage va n nok op de bed
van de remkracht-recelaar

ien ingsas

Opmerking: Bil het weer in elkaar zetten van de regelaar moet er aan gedachr
worden dat de nok op de ju íste wíjze aan de as wordt bevestigd, in ve.rrand
met de positie van de nok ten opzichte van de he{boom, zoals aangegeven
in afb, 71. De schroe{ moei op zodanige wijze in de as bevestigd worden, dat
de moer aan de tegenovergestelde zijde van de handgreep komt te zitten.
Schoonmaken en controleren

Voor het schoonmaken en controleren van de onderdelen van de regelaar verwijzen wij naar,,Het schoonmaken en controleren van onderdelen van het reactieventiel",

ln elkaar zetten en monteren aan het

chassis

Zowel het in elkaar zetten als het monteren in het chassis, geschiedt in

om-

gekeerde volgorde zoals hierboven omschreven.
Af stellen

Voor het afstellen verwijzen wij

naa

r het hoo{dstu k ,,Het beproeven

va

n

de

onderdelen van het luchtdruk-mechanisch remsysteem,

e. Westinghouse snellosklep
1. Maak de schroefverbinding aan de achterzijde van de klep los.
2. Schroe{ de verbinding los van de snellosklep en de remkrachtregelaar.
3. Schroef de bevestigingsmoer boven op de snellosklep los,
Het uit elkaar nemen van de snellosklep
Nadat het bodemdeksel is verwijderd, kan het membraan u it de snellosklep verwijderd worden, Het kleine luchtfilter in de uitlaatzijde van deze klep kan verwijderd worden, nadat een borg ring is verwijderd.
Schoonmaken en inspecteren

Voor het schoonmaken en inspecteren van onderdelen van de snellosklep verwijzen
wij naar het schoonmaken en inspecteren van onderdelen van het reactieventiel.
B1

Het in elkaar zetten en het monteren in het chassis.
Het in elkaar zetten en monteren in het chassis geschiedt in omgekeerde volgcrde,
zoals boven beschreven.
Westinghouse remkamer

Het verwijderen van de remkamer uit het chassis

1. Maak de
2.

ve,-binding los van de drukstang en de balanceur van de remhe{bomen op de as nadat de splitpen en de ring verwijderd zijn.
Neem de luchttoevoerleiding aan de achterzijde van de remkamer los door

het losdraa ien van de

wa rtelmoer,

3. Verwijder de vier bouten

waarmede de remkamer
bevestigd is en neem de remkamer van de steun a{.

op de steun van de

as

Het verwijderen van de remkamers op schommelassen
1. Om de remkamer van deze schommelassen te verwijderen moeten eerst de
bouten en veerringen uit de omtrek van de remkamer verwijderd worden.
2. Trek daarna de remkamer en de zuiger terug.
3. Verwijder de drukstang door deze linksom te draaien.
Het verwijderen van de remkamers op tandemassen
tandemassen zijn de remkamers gemonteerd op steunen en deze kunnen
verwijderd worden zoals boven omschreven.

Cp

Het uit elkaar nemen van de remkamer
1. Verwijder de bouten van het deksel aan de voorzijde van de remkamer en
verwijder het deksel met de drukstang, Haal tevens de zuiger uit de kamer.
Bij het verwijderen van de bouten moet men er om denken dat de veer een
aanzienlilke kracht u itoefent op de binnen kant van het deksel van de remcylinder.

2. Verwijder de borgring van de stofkap aan het eind van het deksel en trek het
deksel van de stofkap af.

1,

Kraag

2,

Groef voor borgring 5, A{standsring

3

Borgring

4. Leren
6.
7,

Alb.72.
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kraag

Geleidebus

Zuiger

Drukstanggeleider en zuiger van de remkamer

3. Verwijder de

4.
5.
6.

bevestigingsdraad aan de voorkant van de stofkap, Druk de stofkup geheel samen en verwíjder daar waar de vork op de drukstang is geschroe{d, de splitpen en de opsluitring voor de sto{kap.
Schroef het gevorkte gedeelte van de drukstang af en verwijder de sto{kap.
Denk er aan dat deze opsluitring bij het in elkaar zetten niet vergeten wordt.
Het voorkomt beschadiging van de stofkap.
Verwijder de zee{ van de binnenkant van het deksel qn verwijder de rubber
ring van de geleideschijl aan de achterzijde van de drukstang,
Verwijder de zu igerveer van de drukstanggeleider.
Verwijder de boutjes d ie de leren sch i1f en de kraag op de zu iger lezamen
houden. De twee schilven kunnen dan van elkaar gescheiden worden en de
leren kraag komt dan vrij. De schii{ (3) kan van de geleidebuis afgetrokken
worden, zie alb.72. Een speciaal pukking ringetje wordt gemonteerd onder de
koppen van de boutjes om te voorkomen, dat lucht langs deze bouten naar
buiten kan lekken. Denk er aan deze ringetjes niet te verliezen en ze niet te
vergeten bij het in elkaar zetten.

Schoonmaken en controleren
Maak alle onderdelen zorgvu ldig schoon en let speciaal op de kleine openingen

in het deksel.
Controleer zorgvuldig het inwendige oppervlak van de remkamer. Let goed op de
conditie van de leren kraag en de luchtgaten in het deksel. Maak het luchtfilter
in benzine goed schoon en na het te hebben gedroogd díent het te worden
voorzien van een dun laag je olie. Wanneer de leren kraag is versleten gebru ik
dan een nieuwe originele kraag.
Deze is op een speciale wijze geprepareerd.
Het in elkaar zetten en het monteren van de remkamer geschiedt in omgekeerde
volgorde zoals hierboven beschreven.

g.

Pijpkoppelingen en pijpen

Twee typen pijpkoppelingen worden gebruikt om de remleidingen met elkaar te
verbinden. De typen pijpkoppelingen zijn te zien in afb. 73 en 74. De montagevolgorde van de Westinghouse koppeling is duidelilk te zien in afb.73.
Klem de nippel (1) in een bankschroef . Schui{ de wartelmoer (5) en de ring (4)
over de pijp (ó) die absoluut schoon dient te zijn. Denk er aan dat de ring (4)
op de juiste wijze op de pijp is geschoven. Plaats daarna de drukring (3) over de
pijp zonder de pakkingring (2) en druk dit tegen de nippel (1). Draai daarna de
wartelmoer aan en zel deze goed vast. Draai daarna de wartef moer weer los en
plaats nu de pakkingring (2) tussen de drukring (3) en de nippel (1) en zet daarna
de wartelmoer (5) vast met een sleutel.
Het andere type koppeling is een Ermeto koppeling (a{b. 74), die bestaat uit een
wartelmoer (3), een ring (2) en een nippel (1). De ring is van een speciale constructie. De wartelmoer (3) drukt de ring (2) tegen de conische binnenkant van de
nippel (1).De binnenkant van de ring snijdt een kraag in de pijp en houdt de pijp
op deze man ier goed vast.
Wanneer een Westinghouse koppeling beschadigd is, snij dan het eind van de pijp
waarop de koppeling gemonteerd is af en vervang de drukring door een nieuwe,
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b. 73. Westinghouse pijpkoppeling

Wanneer nieuwe remleidingen gemonteerd moeten worden, denk er dan aan,
dat deze vàn dezelfde afmeting zijn,
Voor het monteren van de koppeling moet er op gelet worden dat de pijp geen

braam heeft. Wanneer pijpen worden opgeslagefl, zorg er voor dat de einden
afgesloten zijn.
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Afb.74.
B4

Ermeto pijpkoppeling

h.

Koppelingskoppen

remsysteem van vrachtauto en aanhangwagen te verbinden, wordt voor
het éénieiding-remsysteem gebruik gemaakt van een koppelingskop als te zien is

Om het

in aÍb.75.
De rubber ring kan verwijderd worden door de ring (2) met een haaksleutel van
het huis a{ te draaien.
De veer (3) kan uit het huis verwijderd worden nadat de ring (2) en de rubberring (5) verwijderd zijn.

6

I

I

t2J
A{b. 75. Koppelingskop in gebruik

A{b.76.

Koppelingskop in gebruik bi1 lret tweeleidin3-rem3rv5lssrî

tweeleiding-remsysteem van een aanhangwagen te koppelen aan een
truck, wordt gebruik gemaakt van de koppelingskop uít afb, 76. Ook deze koppepeling is voorzien van een rubberring (2) die gemakkelilk uit het huis genomen
i<an worden. De twee koppelingen worden tegen elkaar geborgd door een verenCe

Om het

B5

pen (3) die kan gliiden in een in het huis geschroefde bus waarin tevens

de

veer (4) is opgenomen. Beide typen koppelingen worden op de pijpen van het remsysteem geschroefd. De koppelingen zijn voorzien van een stofkap, die, wanneer

de

kop,pelingskoppen niet gebruikt zijn, deze afsluiten en voorkomen dat sto{ in
de leiding kan dringen. Mocht een sto{kap niet meer aanwezig zijn dan dient deze
zo spoedig mogelilk vernieuwd te worden.

ONDERHOUD VAN HET LUCHTDRUK REMSYSTEEM

a.

Smering

Smeer iedere 1000 km alle scharnierpunten van het stangenmechanisme tussen
remkamer en remschoenen met vet,
b. Tap dagelilks het luchtdrukreservoir al, vooral bij vochtig weer.

c. Wekelijkse contróle
Controleer het gehele remsysteem op lekkage ; zo nod ig kan een lek na uwkeu rig
opgespoord worden door middel van een zeepoplossing. Controleer ook de leidingen; zie o{ deze goed bevestigd ziln en niet kunnen rammelen,
d. Neem minstens eens per week eerr remproef met beladen aanhangwagen en
conti'oleer de lengte van de remweg, Beproef de remmen steeds voordat een
lange bergrit wordt gemaakt. Let voora I op het volgende bij de remproeven l
De remmen van de aanhangwagen moeten iets eerder in werking komen dan de
remmen van de truck, om te voorkomen dat de aanhangwagen de truck scheef kan
d

uwen.

HET BEPROEVEN VAN DE ONDERDELEN VAN HET
LUCHTDRUK.MECHANISCH REMSYSTEEM
Algemeen
Behalve speciaal vermeld, is iedere beproeving en afstelling gedaan met de gehele
reminstallatie, gemonteerd op de aanhangwagen en de remkrachtregelaar geplaatst

in de stand,,Vollast".
Gebruik nauwkeurig meetgereedschap,
Beproeving van het vullen van de tank met lucht

Controleer of het regelventiel en de leidingen voldoende doorstroomsnelheid
hebben, De luchttank op de aanhangwagen moet bij deze proe{ leeg zijn en bij de

truck gevuld.
Verminder de druk in de tank op de aanhangwagen tot 2,95 kg/cm2. De tijd, die
nodig is om de druk in de tank te brengen van 2,95 kglcmz fot 4,9 kglcm2 mag de
20 seconden n iet oversch rijden.
Beproeving van de gevoeligheid van het reactieventiel

a.

Eenleiding-remsysteem

Monteer één drukmeter in de remleiding direct vóór de remkamer en één in de
remleiding tussen koppelingskop en reactieventiel, Trap het rempedaal langzaam en
gelilkmatig in en op het moment dat de dru k tussen koppelingskop en reactieventiel 0,84 à 1,19 kglcmz is gezakt, moet de meter in de leiding naar de remkamer minstens een druk aanwijzen van 0,3 kglcmz.
8ó

b.

Twee-leiding systeem

systeem mc.:et de drukmeter in de commandoleiding worden geplaatst.
Indien in de cornmandoleiding na het rempedaal lang zaam en gelilkmatig in te
trapperr de druk 0,3 à 0,5 is gestegen, moet de drukmeter in de leiding naar de
remkamer druk aanwij zen,

In dit

Beproeving en afstelling van de remkrachtregelaar

Zel een drukmeter in de remleiding voor de remkamer. Zel de hefboom op

de

remkrachtregelaar op,,leer" (leeg) en trap het rempedaal zover mogeli;k in. De
druk in de remleiding vóór de remkamer mag dan 1,77 kglcm2 niet overschrijden.
Druk daarna het rempedaal trapsgewijze iÍì, de druk in de leiding naar de remkamer mag dan 2,25 kg/cm2 niei overschrijden. Houd het rempedaal ingetrapt en
ccntroleer de druk in de leiding vóór de remkamer gedurende 30 seconden: de
cjruk mag niet oplopen, Indien de druk te hoog of te laag is, stel de klep dan af,

nadat de stofkap aan de onde rzijde is verwijderd. Draai de borgmoeren op de
stelschroef enige slagen los, zel een schroevedraaier in de groef van de boutkop
en siel dan de druk af, Om de druk te verlagen moet de bout linksom gedraaid
worden, Dit geldt alleen voor het type 5 Bdr. Bij het type 13 Bdr, geschiedt het
a{stellen door plaatjes te leggen tussen de drukveer en de veerschotel'
Borg de moer na het afstellen, Na het afstellen tot de juiste druk, moet de hefboom

in de stand,,Vol" gezet worden en het rempedaal enige keren achter

elkaar

geheel ingetrapt worden. De druk in de remleiding moet dan 4,4 kg/cm2-4,9 kglcmz
zijn, evenals de druk in de tank van de aanhangwagen. Zet de hefboom daarna
in de stand,,lósen" om te controleren o{ de remkamer ontlucht wordt. De druk
in de leiding moet dan naar ,,0" teruglopen. Tiidens het terugzetten van de hefboom naar de stand ,,Vol" moet de druk in de remleiding weer oplopen' Bij het
geheel intrappen van het rempedaal moet dan de druk in de remleiding ineens
tot de a{gestelde hoogte oplopen, Voor zware aanhangwagens (asdruk boven
3500 kg bij leeg voertuig) dient de druk van 1,77 kglcmz hoger afgesteld te worden,

Het controleren van de remleidingen op lekkage
een drukmeter op een geschikte plaats en zel de volle druk (4,9 atm') op het
gehele systeem, Het verlies in druk na 10 min. mag niet meer bedragen dan
0,1 kg/cmz. Wanneer het verlies meer is moeten alle onderdelen bedekt worden
met een zeepoplossing, waardoor een lek in het remsysteem direct kan worden

Zel

gevonden,

Beproeving van de snellosklep
Trap het rempedaal in en controleer o{ tijdens het ierugkomen van de remmen de
klep direct in werking treedt en de lucht kan ontsnappen door de uitlaatpoort in

deze klep. De druk in de remkamer en de remleiding moet terugvallen
,,0" kglcm2, Controleer o{ de uitlaatpoort niet verstopt is.

naar

Beproeving van de remkamer
Monteer een drukregelklep in de remleiding, direct voor de remkamer en monteer
een drukmeter tussen deze regelklep en de remkamer, De regelklep moet de
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druk kunnen regelen binnen enge grenzen en moet tevens de lucht kunnen laten
ontsnappen.

Maak de verbinding van de stangen met de drukstang los en meet o'e afstand van
het gat in de drukstang tot een bepaald punt op het aslichaam of de remkamer,
Sluit de regelklep en zel de volle druk van de tank op de remleiding. Laat de
lucht in de remkamer komen door middel van de regelklep en laat daarna deze
lucht weer door de regelkiep ontsnappen. Herhaal dit enige malen achterelkaar,
De ztriger moet dan snei heen en weer bewegen,
Verbind de remkamer met de tank, meet de afstand van het gat in de
drukstang tot het bepaalde vaste punt op het aslichaam en trek de boven
gevonden waarde hiervan a{ om de slag van de zuiger te verkrijgen, Dit om te
controleren o{ de remzuiger in de cylinder zijn volle slag kan maken, zonder op
weerstand te stuíten. (Dit moet met geringe druk mogelilk zijn (+ 0,5 kg/cm2).
Laat daarna de lucht lang zaam in de rernkamer stromen door middel van de regelklep en sluit dan de regelklep; de zuiger moet dan onmiddellijk stilstaan. Open
ciaarna lang zaam de regelklep, waarna de zuige r zich weer naar buiten moet
bewegen zonder te stoten. Herhaal deze handeling bij het ontluchten van de remkamer. De remkamer moet goed dicht zijn bij iedere druk en bij iedere stand
van de zuiger. Controleer dit eventueel met een zeepoplossing.
Voorzorgsrnaatregelen voor het remsysteem tegen vorst

In de winter, voordat de vorstperiode begint, moeten maatregelen getro{fen worden, teneinde te voorkomen, dat onderdelen van het remsysteem beschadigd
worden of de remmen onklaar raken, tengevolge van bevriezen van water en
vocht in het systeem.

Bij temperaturen, die juist beneden het vriespunt liggen, kan het bevriezen van
enig voclrt in de regelklep vastzetten van een klep veroorzaken, waardoor ongelu

kken kunnen voorkomen.

Ter voorkoming van bevriezing moeten de volgende punten in acht

genomen

worden.

1.
2.

Tap het remsysteem af via de plug in het luchtreservoir,
Maak de verbinding van de leiding bij de remkamer en bij de koppelingskop

3.

Schui{ een rubberpijp over de leiding bij de koppeling en vul dit gedeelte met
ongeveer % liter alcohol.
Monteer de leidingen weer en verbind het systeem met het remsysteem van

los.

4.

de truck en pomp het systeem vol met lucht.

5. Trap enige keren op het rempedaal, zodat de alcohol goed over het gehele
systeem verdeeld wordt.

Bij zeer lage temperaturen is het aan te bevelen de leidingen bij de regelklep
en de remkrachtregelaar los te maken en wat alcohol in deze onderdelen te
spuiten. Hierna altild enige malen remmen om de alcohol goed in alle ruimten
van het klephuis en regelaarhuis te laten doordringen.
A{hankelijk van de temperaturen moeten deze maatregelen minstens een keer per

week herhaa ld worden,
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D. LUCHTDRUK-HYDRAULISCH

REMSYSTEEM

luchtdruk-hydraulisch remsysteem kan verdeeld worden in een luchtdrukC. en het hydraulisch systeem zoals beschreven
onder B. De kracht, die opgewekt wordt in de remkamer, wordt naar de hydraulische (hoo{d)-remcylinder overgebracht via een hef boom,
ln sommige gevallen is een combinatie van luchtdrukcylinder en hydraulische remcylinder op de wagen gemonteerd, Hierbil is dus de zuiger in de luchtcylinder
direct verbonden met de zuiger in de hydraulische cylinder (zie afb. 77) Deze
laatste is d.m.v. een leiding met een voorraadtankle voor remvloeistof verbonden.
De revisie van deze combinatie is geheef overeenkomstig aan die van de a{zon-

Het

systeem, zoals beschreven onder

derli;ke delen, zoals hiervoor beschreven.

Alb. 77. Luchtdruk-hydraulisch rembekrachtiger

B9

E. WIELREMMEN
REMSCHOENEN BEDTEND DOOR EEN NOKKENAS.

(A{b

78)

'fwee

tegenover elkaar liggende remschoenen worden door een nok te verdraaien
tegen de remtrommels gedrukt. De remschoenen scharnieren om een o{ twee ankerbouten, die tegenover de nokkenas aan de remtrommel zijn bevestigd. In de meeste
gevallen zijn de ankerbouten excentrisch uitgevoerd, waardoor door deze te verdraaien de ligging van de remschoenen is te wijzigen,

1, Remankerplaat

2.

Remvoering

3. Remschoen
4.
5.

An kerbouten

Nok

6, Veer
7, Asstomp
B, Rollager

5

Afb.

Afb.79.
Alb. 79.

78.

Remschoenen bediend door een nokkenas

Remschoenen bed
iend door
bediend
door een spreidingshe{boom

REMSCHOENEN BEDIEND DOOR EEN SPREIDINGSHEFBOOM. (Afb. 79 en 80)

Het bedieningsmechanisme is zo uitgevoerd, dat een he{boom beide remschoenen
uit elkaar drukt. Aan de tegenovergestelde zijde van het spreidingsmechanisme
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Alb.80.

Remschoenen bediend door een spreidingshefboom
bij schommelas aanhangwagen

is een veritelbare wig in de remanker plaat aangebracht. ln kokers ter weerszijden
van de wig kunnen twee blokken, die met hun a{geschuinde kant tegen de weg
aanliggen heen en weer schuiven,
De beide remschoenen worden door een veer via een stel rollen tegen de beide

Afb.

81

. Het afstelmechanisme

van de remschoenen
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biokken gedrukt. De blokken liggen daardoor steeds tegen de wig.Door middel
van de verstelbare wig kan de positie van de remschoenen worden gewij zigc)
b. B1 ).
De u itvoeringen van de spreid ingshe{boom voor een vaste as en een schommelas
zijn verschillend, hoewel het principe daarbii is gehandhaafd.

(af

HYDRAULISCH BEDIENDE REMSCHOENEN

Het spreidingsmechanisme bestaat hier uit een aan beide zijden open cylinder,
waarin zich twee zuigers met rubberen cups bevinden. De zuigers blilven door de
minimum druk van -F 0,5 atm. in de remvloeistofleidingen (zie beschrijving hoofdremcylinder op blz, ó1) tegen de remschoenen gedrukt, Deze druk is echter niet
zo hoog, dat de remschoenen tegen de veerdruk in tegen de remtrommel worden
gedrukt, Zodra de druk in de hoofdremcylinder en via de remvloeistof leidingen in
de wielremcylinder zo hoog wordt dat de veerdruk wordt overwonnen, treden

de renrmen in werking.
De afstelling van de remschoenen geschiedt op dezelfde wijze als blj de wielremmen met een spreidingshe{boom, door een wig die in verschillende standen
tussen de remschoenen kan worden vastgezet,
HET AANBRENGEN

VAN EEN NIEUWE REMVOERING

ln afb. 82 a, b, c en d wordt getoond, hoe zonder speciaal gereedschap te gebruiken een nieuwe remvoering op de remschoenen kan worden gemonteerd.
Voor het afstellen van cie remschoenen met een nieuwe remvoering wordt verwezen naar de volgende paragraaf,

Afb.

82b.

het voeringmateriaal in een
bankschroef, zodat de schoen tegen
de bankschroef aanligt. Trek nu het
PIaats

Afb.

82a.

Leg een eind van het voeringmateriaal
op de remschoen en klem deze op

de twee hoeken vast, Boor nu twee
gaten door de voering zodat deze
corresponderen met de twee uiterste
gaten in de schoen, Monteer twee
bouten door deze oaten.
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andere eind van de schoen offi, zo-

danig, dat de voering

gespannen

wordt. Houdt de schoen in deze ge-

en boor nu gaten
in het voeringmateriaal aan het an-

spannen toestand

dere eind van de schoen en monteer
h ierdoor 2 bouten,

Afb.

82d.

Klink nu de voering aan de schoen,
Begin met het klinken in het midden
van de schoen. Gebruik aluminium
kl in

Afb.

knage

ls

82c.

Zaag het voeringmateriaal a{
de rand van de schoen,

langs
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F.

AFSTELLEN

VAN DE

WIELREMMEN

DE POSITIE EN DE SLAG VAN REMKAMERS

In bepaalde gevallen is de remkamer aan de as of aan het chassis bevestigd door
middel van een klembeugel. A"fb.53 laat een dergelilke bevestiging bij een
vacuum-hydraulisch remsysteem zien,

Bij de bevestiging van hetzij een vacuum- of luchtdrukremkamer moet ervoor
gezorgd worden, dat het midden van de totale slag valt boven het draaipunt van
de aan de drukstang bevestigde hefboom. lndien de drukstang van de remkamer
niet direct is verbonden met een hefboom, doch eerst een hefboom met een
tussenstang is aangewend, moet ervoor worden zorg gedragen, dat voor de middenstand van de remkamer de hoek tussen tussenstang en he{boom 90o is. Zie
voor enige voorbeelden afb. 83, 84 en 85,

Afb. 83.

94

De max. slag van luchtdruk-remkamers

is

140 mm; de max. slag van vacuum-

remkamers is 70 mm.
Een u itzondering h ierop vormt de montage van de remkamer van het luchtdrukhydraulisch remsysteem. In verband met de kleine slag van de hoo{dremcylinder
wordt de remkamer gemonteerd als a{b. 86 aangeeft.

Afb.8ó.

De positie van hoofdremcylinder en luchtdrukremkamer

t,o.v. elkaar

Bij uitvoeringen van de bevestiging van de remkamer, die geen variatie van de
plaats van de remkamer toelaten behoe{t met het bovenstaande geen rekening
te worden gehouden,
BEPERKING

VAN DE SLAG VAN

REMKAMERS

Bij goede afstelling van de remmen zal in het algemeen slechts 30% van de slag
van de remkamer worden gebruikt voor het aanzetten van de remmen. Uit veiligheidsoverwegingen moet ervoor worden zorg gedragen, dat de slag van de remkamer de e% niet overschrijdt. lndien de slag te groot wordt, moeten de remmen
worden nagesteld.
SPELING TUSSEN DRUKSTANG EN ZU,GER VAN DE REMKAMER. (Afb. 87)

Bij de luchtdrukremkamer is het van belang dat speling tussen de drukstang en de
zuiger zoveel mogelilk wordt vermeden. Maximaal toelaatbaar is een speling van
1

à2

mm.

AFSTELLEN

VAN DE

NOKKENASREM

Bij de nokkenasrem is het noodzakelilk onderscheid te maken tussen het a{stellen
en nastellen van de remschoenen. Onder afstellen wordt verstaan, de eerste afstelling, die verricht wordt aan een nieuwe wagen of na het monteren van een
95

\

\. \.
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I"+
Max. toegestane speling

1-2

mm

Te g rote

-1 /t

spe I ing

ilà
7r
Afb.87.

Speling tussen drukstang en zuiger in de remkamer

nieuwe remvoering en is noodzakelilk om de remschoenen in de juiste positie
t,o.v. de remtrommel te brengen. Het nastellen beoogt het reduceren van de vrije
slag van de remhefboom indien deze te groot is geworden.
Voor het afstellen wordt gebruik gemaakt van een speciaal g.reedschap (a{b.88)
Dit bestaat uit een bus met een meetlat. In de bus passen zuiver de zeven vulringen. Meet de diameter van de remtrommel. Zel de halve diameter van de
remtrommel zuiver op het speciaal gereedschap. Schuif met een van de vulstukken
het gereedschap over de as (afb.89).Meet rondom de remschoenen de afstand
tussen de remschoenen en de remtrommel. Hiervoor is het noodzakelilk, dat het
vulstuk zuiver op de as past.
De a{stand tussen remschoen en remtrommel moet zowel bij de h iel als bij de
teen 0,5 mm bedragen. Bij nokkenasremmen zonder excentrische ankerbouten
moeten de remvoeringen met een remvoeringslijpmachine worden geslepen om tot

d.

juiste speling tussen remvoering en remtrommel te komen.
Het nastellen van dit type nokkenasremmen geschiedt met de bedieningsnok. Als
de slag van de hefboom op de nokkenas te groot is geworden, kan deze worden
verminderd door de remhefboom 1 ol 2 tandjes ten opzichte van de nokkenas te
verdraaien in de richting van de remkamer (a{b.90),4{b.90 toont een constructie
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Afb.89. Contròle van de voering
van een remschoen

Af

b. 88.

Gereedscha

p voor

het

a{stellen van remschoenen

1,

As

2,

Remhe{b:om

3.

Balanceurhefbcom

4,
5,
ó.
7

.

No kkenas

Lagerblokje
Smeernippel
Splitpennen

B. Moeren
9. Tanden

Afb.

90.

Balanceurhefboom en afstelvertanding op remhefbomen
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Afb.

91

.

De ankerbouten in een posítie waarbil de remschoenen
zover mogeliik van de remtrommel af zijn geleqen

waarbil een remkamer beide nokkenasremmen van een as bedient, Er zijn ook
u itvoeringen, waarbil een remkamer een wiel o{ meerdere assen bedient.
Bil de nokkenasrem met excentrische an kerbouten behoort het afstellen op dezel{de
w'ijze te geschieden. Zet de beide excentrische ankerbouten in de positie als getekend in afb.91 en slilp de remvoeringen af tot de speling tussen remvoering en
remtrommel 0,5 mm bedraagt. lndien de remvoeringen te dun zijn kunnen cJe
beide ankerbouten iets worden versteld, waarna door slilpen de vereiste 0,5 mm
speling kan worden verkregen.
Van het allergrootste belang voor een goed afgestelde nokkenasrem is:
1. Dat de remvoering aan de hiel dezellde speling heeft als aan de teen,
2. Dat beide remvoeringen dezelfde speling hebben t,o.v. de trommel.

lndin van het onder 2. genoemde wordt afgeweken, zal slechts éen remschoen
die het dichtst bij de remtrommel ligt het wiel doen afremmen, De andere blil{t los
van de remtrommel. De juiste afstelling is slechts door het slilpen van de remvoering te verkrijgen.
Nochtans is een tweede a{stellingsmogeli.jkheid aanwezig. Deze echter wordt niet
aanbevolen, daar hierbil in de regeI de speling tussen beide remschoenen niet
gelilk te krijgen is en een goede remwerking eerst is verkregen, nadat in bedrijf
de dichtst aanliggende remschoen zóver is a{gesleten, dat de speling tussen remvoering en trommel voor beide remschoenen geli.ik is geworden
De tweede afstellingswij ze dient als volgt te worden uitgevoerd. Meet remtrommeldiameter. Stel de ankerbouten in de stand als getekend in afb. 91
a, ls de speling bij de teen groter dan bij de hiel, draai dan de ankerbouten
in de richting A, totdat de speling overa I gelilk is.
b, ls de speling bij de hiel groter dan bij de teen, draai dan de ankerbout in de
richting B, totdat de speling overal geliik is,
Doe d it voor beide remschoenen,
Zoals reeds gezegd is de opstelling van de remkamer verschillend voor de diverse
typen aanhangwagens, Afhankelilk daarvan verschillen de constructies voor de
overbrenging van de druk in de drukstang op de remhefbomen. In het algemeen
kan echter worden gezegd, dat hoeken tussen druk- o{ trekstangen en helbomen
ongeveer 90o moeten zijn. Dit geldt speciaal voor de remhefboom bedienende
drukstang en de remhefboom zel{,
.

9B

AFSTELLEN

VAN DE REM MET

SPREIDINGSHEFBOOM

Bij remmen met remschoenen bediend door een spreidingshe{boom behoe{t geen
onderscheid te worden gemaakt tussen afstellen en nastellen. De eerste afstelling
zowel als alle nastellingen geschieden uitsluitend met behulp van de verstelbare
wig aan de híelen van de beide remschoenen, Het a{stellen geschiedt met volledig
aan de as gemonteerde wielen.
Ga daarbij als volgt te werk
1. Krik de as o{ het wiel op.
:

2.
3.

Draai de stelmoer aan totdat het wiel nog juist vrij loopt.
Doe dit met alle wielen van de aanhangwagen,
Assen, waarvan beide remmen door éen remkamer worden bediend ziln voorzien
van een evenaar, die ervoor zorgdraagt, dat de remkracht gelilkelilk naar beide
remmen wordt verdeeld (afb. 93), Ook de schommelassen zijn voorzien van een
com pe n sat ie in r ich t ing

.

?l
@l

t4cotlg

Afb. 92.
Bij de montage van de bedieningsstang van de spreidingshe{boom moet erop gelet

worden, dat bij geloste stand de spreidingshefboom tegen de aanslag aanligt
(afb. 92). De bedieningsstang mag dus niet onder spanning staan. Verwaarlozing
van dit feit kan een de{eci aan het spreidingsmechanisme tot gevolg hebben. Voorts
moet het nastellen van de remmen niet zolang uitgesteld worden, dat de spreidingshe{boom bij het aanzetten van de remmen tegen de verbindingspen in de
spreidingsbrug aanslaat (a{b, 92)

Voor de juiste montage van het bedieningsmechanisme voor de remmen van
aanhangwagenas volgt hier een beschrijving (zie a{b. 93).

een

Afb.93. As met remmen bediend door een spreídíngshe{boom
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1.

2.
3

Draai de borgmoeren 1 twintig cm over de draad van de trekstangen 4,5 en ó.
Draai de stelmoeren 2 tegen de borgmoeren 1 van de trekstangen 6.
Draai de trekstangen 4 en 5 in de stelmoeren 2 en zel de vier borgmoeren
vast.

4.

Zet het compensatiemechanisme (evenaar) nauwkeurig in de stand als getekend

in aÍb. 94.

Afb.94.

De evenaar in de stand waarin het bedieningsmechanisme

moet worden gemonteerd

5.
6,

Draai de vork van de korte trekstang in een stand zodanig, dat de verbindingsbout 7 precies door de boringen van vork 3 en de evenaarhefboom B valt.
Druk evenaarhefboom B zacht tegen de evenaarhefboom I en draai de vork
van de lange trekstang in een stand, zodanig, dat de verbindingsbout valt

door de boringen van vork en evenaarhefboom.

7,

Borg alle verbindingen.

Opmerking : Wanneer de stelmoer in de remankerplaat voor het a{stellen van
de remschoenen niet meer kan worden aangedraaid, dienen de remvoeringen
noodzakelilk te worden vernieuwd.
AFSTELLEN

VAN DE HYDRAULISCHE

REM

Er zijn twee typen in gebruik op DAF-aanhangwagens. Een daarvan is qua constructie gelilk aan de rem met spreidingshefboom. Het spreidingsmechanisme is
hierin vervangen door een hydraulische wielremcylinder. De afstelling en Ce
nastelling geschiedt geheel overeenkomstig de afstelling en nastelling van de
rem men met spre id ingshef boom.
Hei tweede type vertoont en ige overeen komst met de nckkenasrem. De remschoenen draaien bij de hiel om excentrische ankerbouten, Bij de teen zijn nokken
aangebracht. Deze dienen als aanslag voor de remschoenen als de remmen zijn
gelost. De nokken zijn zodanig u itgevoerd, dat de slag van de remschoenen
daarmede is af te stellen. Ook hier moet onderscheid worden gemaakt tussen het
a{stellen en nastellen van de remschoenen, Onder a{stellen wordt verstaan het
in de juiste positie brengen van de remschoenen bij een nieuwe wagen o{ na
het aanbrengen van nieuwe remvoeringen. Ga hierbii als volgt te werk:
1. Meet de remtrommel diameter en zel deze op het speciaal gereedschap als
reeds is beschreven onder ,,A{stellen nokkenasrem".
2. Zel èn de ankerbout èn de aanslagnok in de positie, waarbii de remschoen
zover mogelilk van de remtrommel is verwijderd.
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remschoen zodanig dat de teen en de hiel
dezelfde speling t.o.v. de remtromrnel verkrijgen.
Dit kan zowel na links als na rechts omdraaien van de ankerbout worden verkregen. Kies de stand, waarbil de speling zo weinig mogelilk groter is dan

3, Draai de ankerbout van een

0,5 mm.
Doe dit ook vcor de andere remschoen.
4. Stel met de aanslagnok de remschoenen zodanig af, dat beide een speling van
0,5 mm aan de teen en aan de hiel gemeten verkrijgen.
lndien de remvoering te dik is kan deze door slilpen op de juiste diameter worden
geslepen.

Nastelling van de remschoenen dient uitsluitend te geschieden met de aanslagnokken.

Opmerking: Er zi)n uitvoeringen van remtrommels op DAF-aanhangwagens gemonteerd, die een inspectie-opening hebben, al of niet afgesloten door een afsluit-

plaatje. Hierdoor is hei mogeliik de speling tussen remtrommel en remvoering
op te meten bij gemonteerde remtrommel. Door de naa{ met de remtrommel te
verdraaien kan de inspectie-opening ter plaatse van de teen o{ hiel van de remschoen worden gebracht. Met een voelermaat kan dan de speling worden opEerneten.
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VEREN
BESCHRIJVING

In verband met de verschillende typen assen die op DAF-aanhangwagens gebruikt
worden, worden ook verschillende veren toegepast. Deze veren verschillen in
lengte, breedte, aantal bladen en de wijze van bevestig ing,
Vaste assen worden aan het chassisraam bevestigd door twee veren, die evenwijdig
aan de langsas van de aanhangwagen aan het chassisraam bevestigd worden. Het
midden van dit verenpakket is bevestigd aan de as door middel van veerstroppen.
Het voorste eind is door middel van een veeroog op een pen gemonteerd aan het
chassisraam, terwijl het andere eind door middel van een sleepeind aan het raam
is opgehangen.

Veren voor tandemas aanhangwagens zijn zodanig opgehangen, dat het midden van
de veer bevestigd is aan de dwarsligger van het chassisraam, terwijl de uiteinden
bevestígd zijn aan resp, het voorste en achterste juk van een tandemstel. De veren
ziin door middel van veerschommels aan de asjukken van het tandemstel opgehangen.
Schommelas aanhangwagens zijn voorzien van veren,

die dwars onder de wagen
bevestigd zijn. Het midden van de veer is d,m.v. stroppen aan de centrale hoofdligger bevestigd, terwijl de beide einden voorzien zijn van ogen, waarin de asdragers draaibaa r zijn opgehangen. Aan de vóór- en achterzijde van het wielstel
is een veer gemonteerd.

Afb.

95.

Veerophanging (vaste as)

Af

b. 9ó. Veerophang ing (vaste

as)

VERWIJDEREN VAN DE VEREN

a. Vaste as
1. Crick de aanhangwagen aan de achterzijde geheel op.
2. Indien dit nodig mocht blilken moeten eerst de wielen van de as verwijderd
worden. Indien niet, verwijder dan de moeren en ringen van de veerstroppen
en laat de as in zijn geheel zakken.
Denk er aan, dat de kleine bladen van de veer ook los komen te liggen,
Verwijder de borgbor-rt en de sluitring van de pennen en schuif de veer zijdelings van de oohangpennen af.
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b.

Tandemassen

Zie onder het verwijderen van de tandemas t/m punt 5.

c. Schommelassen
Zie onder verwijderen van de

schommelas; maar denk er aan dat het in vele
gevallen niet noodzakelilk is de gehele as te verwijderen.
Ondersteunen van het chassisraam aan die zijde, waar de veer verwijderd dient

te worden, is voldoende.
De as en de asdragers kunnen dan op hurn plaats blilven zitten.
Het controleren van de veren en ophangorganen
Maa k a lle onderdelen goed schoon.
De veren moeten gecontroleerd worden op haarscheurijes o{ andere beschadigingen, die aanleiding kunnen geven tot veerbreuk.
Ook de veerophang ingsorganen moeten terdege gecontroleerd worden,
Bij vaste assen ziln de veren door middel van pennen aan het chassis bevestigd,
C)p deze asstompen zijn twee bussen gemonteerd, één van staal en één van brons'
Controleer beide bussen op sliitage of beschadiging en vernieuw deze zonodíg.
Bij schommelassen moeten de bussen in de beide veerogen gecontroleerd vrorden
op sliltage of scheuren.
Alle boringen en groeven voor toevoer van vet moeten schoongemaakt worden.
Reparaties

Het vervangen van de stalen bus op een asstomp voor de veerbevestiging bij vaste
assen.

1. De oude bus moet van de asstomp a{gehakt worden.
2. Blaas daarna de smeergaten in de pen door met samengeperste lucht.
3. Krimp een nieuwe stalen bus erop, maar denk er aan dat de groe{ aan de
binnenkant van de stalen bus correspondeert met het gat in de pen.Nadat de
stalen bus op zijn plaats is gekromp€î, dient deze bi;geschuurd te worden om
te zorgen, dat de bronzen bus gemakkelijk om de stalen bus l<an glilden,

Het monteren van de veren
Het monteren van de veren geschiedt in omgekeerde volgorde zoals boven omschreven. Denk er aan dat alle nokken van de veerbladen precies vallen in de
uitsparing van de onderliggende veerbladen. Dit ter voorkoming van onderlinge
verschuivingen. Smeer ieder blad aan weerszijden in met een dunne laag vet,
alvorens de bladen op elkaar te leggen.
ONDERHOUD
Smering

ledere 1000 km dienen alle scharnierpunten van de veren en de veerschommels
gesmeerd te worden, Smeernippels zijn gemonteerd in de veersteun. Bij veren van
schommelassen is een smeernippel gedraaid in het veeroog om de bronzen bussen
in het oog te kunnen smeren. Bij tandemassen ziln de veerogcn aan beide zijden
voorzien van smeernippels.
Contr6le

Controleer regelmatig en bij nieuwe voertuigen dikwijls o{ de moeren van de veerbevestigingsstroppen goed zijn aangehaald. Controleer of de veerbeugels gc,ed
vast zitten,
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WIELEN
BESCHRIJVING

De wielen, die onder DAF-aanhangwagens gemonteerd worden, zijn van het zogenaamde,,{lat-base" of ,,advanced" type, Het monteren van een band op het wiel
wordt gemakkelilk gemaakt door de losse ring, waartegen de velgrand gedrukt
wordt. De g rootte van het wiel wordt bepaa ld door de te monteren banden en
is dus afhankelilk van het laadvermogen, het type as en enkele andere lactoren.
Het typenummer van de wielen is in de velg van het wiel geslagen. Let hier op
bij bestelling van nieuwe wielen. Ook een heel belangrijk punt, waarop gelet dient
te worden, is de,,bolling" van het wiel voor dubbele montage.
STORING EN HUN OPLOSSING

Het heen en weer slingeren van de wielen kan veroorzaakt worden door

los-

zittende wielmoeren, Draai deze wielmoeren goed vast. Gebruik nooit olie

vet

ol

bij de wielmoeren.

Ook loszittende of gebroken lagers kunnen heen en weer slingeren van wielen
veroorzaken. Vervang deze lagers onmiddellilk.
Loszittende lagers kunnen opnieuw biigesteld worden, zoals beschreven onCer
,,Assen". Gebogen wielen moeten direct vervangen worden.
VERWIJDEREN VAN DE WIELEN
Dubbele montering
1,

Crick de aanhangwagen aan de achterzijde op, zodat de wielen van de grond
komen.

2,
3,

Draai de B o{ 10 moeren en veerringen van de wielbuiten.
Verwijder de twee wielen.
POSITIE VENTIEL

VAN

HET

BINNENWIEL

POSITIE VENTIEL

VAN

HET

BUITENWIEL

Afb. 97. Plaats van de ventielen
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Binnenwielen op schommelassen

1.

Plaats een crick onder het einde van

de veer en crick de aanhangwagen

aan

deze zijde op,

2, Verwijder de borgstang tussen de twee wielen door de twee moeren en veerringen aan beide zijden af te draaien, De stang kan weggeschoven worden
door het gat in het spatbord van de achterzijde.
binnenwiel verwijderd moet worden, moet de aanhangwagen zo

3. Wanneer het

4.

hoog opgecrickt worden, dat het wiel in zijn geheel om de asdrager naar buiten
gedraaid kan worden. Denk er aan de crick zo dicht mogelilk bij het midden
van de veer te plaatsen, zodat de veer geheel ontspannen wordt. Dit is nodig
om het wielstel om het hart van de asdrager te kunnen rondwentelen.
Verwijder de moeren en veerringen van het wiel en neem het wiel van de as.

Contr6le

Van de gaten voor de wielbouten moet gecontroleerd worden of deze uitgesleten
zijn, ovaal geworden, of dat er vanuit deze gaten scheurtjes in het materiaal zijn
gekomen. Wanneer de gaten zo groot geworden zijn, dat het practisch niet mogelilk
is de wielen stevig te monteren, moeten de wielen vervangen worden.
Controleer tevens of de borgring rondom de velg van het wiel goed aanligt in de
g

roef

.

Het monteren van de wielen

Vóór de twee wielen van een dubbele montering op de naaf te monteren, moeten
deze wielen geheel schoongemaakt worden, vooral op die plaatsen waar de wielen
tegen elkaa r komen te liggen
.

De positie van de ventielen van het binnen- en het buitenwiel is belangrijk. Plaats
de wielen altild zodanig, dat de twee ventielen zich aan tegenovergestelde zijden
bevinden om het onuitgebalanceerde gewicht te verminderen (zie afb.97).
Bij het aandraaien van de wielmoeren moet er aan gedacht worden, dat de juiste
volgorde gehandhaa{d wordt (af b. 98).
Controleer na de eerste 100 km of alle wielmoeren goed vastzitten.

Afb.98. Volgorde van aanhalen van wielbouten
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BANDEN
De banden, die op DAF-aanhangwagens gebruikt worden, verschillen in grootte
naar laadvermogen, type as en toegestane laadvloerhoogte,
ln de volgende tabellen zijn de meest gebruikte banden van DAF-aanhangwagens
aangegeven met hun voorgeschreven bandenspanning.
Af meting

I

Bandenspann ing

koordlagen

atm.

ó.00

20

B

5

70

ó50

20

B

4,5

ó5

20

B

4,2

ó0

20

10

5,ó

BO

7.50

B

4,5

ó5

7,50

10

5,6

BO

x
x
7,00 x
7.00 x

X 20
X 20
7.50 X 20
825 X 20
8.25 X 20

x
900 x
10.00 x
10.00 x
1.00 x
11.00 x
12.00 x
12,00 x
9.00

1

Meta lic

Aa nta

820
c20

p,s.i,

12

625

90

10

5

70
BO

12

5,ó

20

10

5

70

20

12

5,6

BO

20

12

5,25

75

20

14

6

B5

20

12

5,25

75

20

14

6

B5

20

14

6

B5

20

16

6,25

90

6

Bó

6,5

92

D20

7

100

E20
F20

7

100

7

100

c20

B

114

Hiervan kan worden afgeweken, indien aan de wagen speciale eisen gesteld worden,
STORINGEN EN HUN OPLOSSING

De banden zijn plaatselijk gesleten. D it kan veroorzaakt worden door verbogen
of door loszittende wielmoeren. In het eerste geval dient de as vernieuwd
te worden, in het tweede geva I moeten de wiel moeren vastged raa id worden. Het
is in sommige gevallen mogelilk, wanneer daarvoor speciale apparatuur aanwezig
is, om de gebogen assen te repareren. Wanneer echter niet over veel ervaring
beschikt wordt is het repareren van assen sterk af te raden.
assen
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1

Cverbelasting veroorzaakt
vorming, De hoge gedeelte

sch u bra ken

eerst het wegdek; het midden wordt

2

Onvoldoende spanning veroorzaakt
sliltage op beide kanten, terwijl het
midden niet slilt,

a{gesleten.

4, Blokkeren van de rem-

3. i-r -t rechter wiel van de'dubbele

montering

is c verbelast, terwijl het linker lviel t efl
lrogc

banderìsr-) rnning heeft,

te

men kan doorslijten van
de band op één of meer

plaatsen ten

gevolge

hebben,
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5

Onvoldoende spanning heeft beschadiging van het carcas ten ge-

6

Gebogen of scheefstaande assen
ken é enzijd ige sliltage.

vc roorza

volge; de koordlaag gaat los zitten
van de rubber.

7. Los zittende wielen veroorzaken bandensliltage op regelmatige a{standen,
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van

tot

Levensd

60
30
40
E
-lz
.E

50

p
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-c
o
c

a

60
70
60
0o

g0

uu

de

r

t20

140

î60

îEo

HET VERWISSELEN

VAN BANDEN

Dubbele montering

Het is absoluut noodzakelilk dat de buitendiameter van beide wielen dezelfde is
binnen een tolerantie van ongeveer 15 mm. Wanneer dit niet het geval is zal
onregelmaige en sterke bandensliltage optreden. De kleínste van de twee moet
aan de buitenkant geplaatst worden.
Een gemakkelijke mehode om dit direct te kunnen controleren is de buitendiameter
te meten met een grote krompasser. Dlt kan gedaan worden door de beide wielen
op diverse plaatsen aan de omtrek te meten.
De doppen op de bandenventielen
De ventieldoppen hebben de functie om vuil, stof en vocht, ijs en andere ongewenste stoffen uit de band te houden, maar zijn er tevens voor bestemd om als
afdichting te dienen voor het ventiel, wdnneer dit iets mocht doorlekken.
De ventieldoppen zijn uitgevoerd met een pakkingringetje, dat het ventiel goed
afsluit, wanneer de dop stevig op het ventiel wordt gedraaid.
Het is absoluut noodzakelilk, dat deze dop weer op het ventiel gedraaid wordt,
nadat de band is opgepompt.Wanneer een van deze dop'pen verloren is, dient
deze onmiddellilk vervangen te worden.
Enige wenken voor bandenonderhoud

1. Controleer de spanning in de band dagelilks,
2. Overbelasting van de banden kan niet gecompenseerd worden door het ver-'
hogen van de bandenspanning,

3. Wanneer door snel rijden in warm weer de dru k in de band hoger is geworden dan die is voorgeschreven, moet men geen lucht laten ontsnappen om

d" juiste spanning weer te

4. Olie, benzine en zuren
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krijgen.

zijn vijanden van banden,

ELECTRISCHE INSTALLATIE
De electrische installatie van aanhangwagens bestaat uit een steker met moer,
een stekerdoos op de truck, achterlichten en richtingaanwijzers.
Sommige aanhangwagens zijn voorzien van breedtelichten. Dit is wettelijk voorgeschreven als de aanhangwagen breder is dan de truck. Als de aanhangwagen niet
breder is dan de truck is het voeren van breedtelichten niet toegestaan. Op aanhangwagens, die achter verschillende trucks rijden is het daarom soms noodzakelilk
breedtelichten aan te brengen, die met een aparte schakelaar op de aanhangwagen kunnen worden bediend.
CONTACTBLOK

Het contactblok vraagt geen onderhoud dan de contróle van de bevestiging van de
verbindingen.

Het contactblok heeft vier verbindingen, een voor achterlicht, nummerplaatverlich-

ting en breedtelichten, twee voor de beide richtingaanwij zers en een voor

het

stoplicht.
STEKER

Deze heeft 5 aansluitingen. Daarvan leiden er 4 naar het contactblok. Een is bestemd om een massaverbinding tussen aanhangwagen en truckchassis tot stand

te brengen.
STOPACHTERLICHT

Er ziln twee typen stopachterlíchten op aanhangwagens gemonteerd. De oudere
typen hebben 2 lampen per stopachterlicht. De nieuwe zijn uitgerust met een
duplolamp,
NU

MMERPLAATVERL I CHTI NG

Deze is parallel geschakeld met het achterlicht. Bij de nieuwste typen aanhangwagens is het nummerbord in een verdieping van de achterste chassisdwarsligger
gemonteerd. Boven de nummerplaat ziln twee buislampen voor de verlichting
aangebracht.

RICHTINGAANWIJZERS

Deze ziin uiterst links en rechts onder de achterste chassisdwarsligger gemonteerd.
VERVANGEN VAN LAMPEN
Voor alle lampen zijn bajonetf ittingen gebruikt van het type BA 15 S.
De la m ptypen zijn :
breedtelichten
5W
nummerplaatverlichting 2 maal buislampen

5W

5W

achterlichten
stoplichten

15W

gecombineerde stopachterlicht

duplolamp 2015 W
r

icht ing

aa

nwij ze rs

15W
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EnlftEq{
Alb.
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Schema van de bedrading van een aanhangwagen

BEDRADING

De bedrading van het electrisch systeem is een van de belangrijkste oorzaken
van storingen. Ter bescherming zijn daarom pijpen gelegd van het contactblok
naar de diverse lichtpunten, waar de bedrading doorheen is gevoerd. Deze pijpen
zijn met speciale klemmen aan het chassis gemonteerd. Gebruik is gemaakt van
5/B" gaspijp.
Een schema van de bedrading toont

af

b.

101

.

ONDERHOUD

De verbindingen moeten schoon zijn en goed vastzitten. Controleer of alle verbindingsschroeven met veerringen zijn geborgd. Onderzoek de bedrading op
plaatselijke beschadiging en vermijd, dat draden los langs het chassis hangen.
Controleer de lampen en bedrading iedere 1000 km en maak de glazen en ref lectoren schoon.

112

Afb. 102. Smeerschema aanhangwagen met een vaste

as

Gebruik vet van goede kwaliteit.

. Vee ropha ng ing
2, Wiellagers
3. Nokkenas of spreídingshefboom
1

B, Wiellagers
9. Kegelvormig draaivlak
10. Nokkenas of spreidingshefboom
van de wielremmen

van de wielremmen

4,
5.
6.
7.

Bedieningsmechanisme remmen
Vee roph a ng

in g

Rongenhouders

Veerophanging

11,
12,
13,
14.

Bedieningsmechanisme remmen
Scharnieren trekstang
Veerophanging
Trekstanggeleiding
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Afb.

103. Smeerschema

aanhangwagen met schommelassen

Gebruik vet van goede kwaliteit.
1,

Draaipunten schommelassen
de veer

2.

Wiellagers

3.

Bedieningsmechanisme

4.

Draaipunten schommelassen

de veer
5,
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Ronge

nh

ou de rs

ín

remmen
in

6.
7.
B.
9.
10.
11.

Veerophang ing
Kogeldraaikrans

Wiellagers
Veerophang ing

Scharníeren trekstang
Trekstanggeleiding

(n

Afb.

1

tandemas-aanhangwagen (model TA)

7, Veerschommel
B, Wiellagers
9. Bedieningsmechanisme remmen
10. Lagering van voorste jukken
11, Rongenhouders
12. Banden lier

Gebruik vet van goede kwaliteit.

104. Smeerschema

. Banden lier
2. Veerschommels
3. Bedieningsmechanidme remmen
4, Wiellagers
5. Lagering van achterste jukken
6. D raa ipu nt

25m

5000

3
14,
15
1ó.
17
18
19,
1

Trekstanggeleiding

Veerophanging
Scharnieren trekstang

Kogeldraaikrans

Bedieningsmechanisme remmen
Wiellagers

Veerophang ing

o

1.

5.
6.
7.

2,

.t-L

-ìilt

-r-{
--__lnr-l
|

fl

+t

__l Ll_

IE

Veerophang ing

Wiellagers

satie-in richting
Bed ien ingsmechan isme remmen

3 en 4. Scharnierpunten compen-

Veerophang ing

11.
12.
13.
14.

satie-inrichting
Veerophanging
Bedieningsmechanisme remmen
Wiellagers
Veerophanging

B, 9 en 10. Scharnierpunten compen-

A{b. 105. Smeerschema tandemas-aanhangwagen (model TT)
Gebruik vet van goede kwaliteit.

P

EF

1

15.
ó.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.

F

\

{

Kogeldraaikrans
Veerophang ing
Scharnieren trekstang
Trekstanggeleiding

V"eiophahg ins
Bedieningsmechanisme remmen
Wiellagers

Rongenhquders

4I

I

I

ì

\

E __i
w

ONDERHOUDSOVERZICHT
ledere l

SCHOONMAKEN
1

.

Gla

zen en

ref

ledere 25.OOO km

ledere 5OOO km

OOO km

lectoren van verlichting

1.

SCHOONMAKEN
Luchtzeef in reactieventiel en

snellosklep

van vacuum remsysteem,
Chassis.

1.

Reservoi

r

"":i,H::'

instar ratie

CONTROLEREN

CONTROLEREN

CONTROLEREN

1, Conditie van de trekhaak van de truck.

1

Afstelmoer van molenstel met kegelvormig

1.

draa ivlak,

Peil remvloeisto{ in hoofdremcylinder.

1.

Molenstel met kegelvormig draaivlak.

2

Scharnieren en geleiding van de trekstang.

3.

Draaipunten van het remsysteem van aanhangwagen en truck.

4,

Nokken van nokkenasrem.

5.

Draaipunten van schommelassen in de veren.

6

Draaipunten van de jukken van tandemasaanhangwagens model TA.

7.

Veerophanging (veerogen

en

2.

Speling in de wiellagers.

3

Wielmoeren.

1.
2,

in oog van

de

SMEREN MET VET

SMEREN MET VET

SMERÉN MET VET

Speling van koppelingspen
trekstang,

1.

Kogeldraaikrans.

Wiellagers.

Draaipunten van compensa'iie-inrichting van
tandemas aanhangwagens nrodel TT.

3. Automatische koppeling van de
4. Rongenhouders,
5 Bandenlier.

truck.

veerschom-

mels.)
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