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Zawór hamulcowy rêczny
Hand brake valve

Przeznaczenie:
Zawór hamulcowy rêczny stosowany jest w powietrznych
uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych. Przeznaczony jest szczególnie dla autobusów miejskich z racji posiadania dodatkowej funkcji hamulec przystankowy. Oprócz
podstawowej funkcji: sterowanie hamulcem pomocniczym i
postojowym pojazdu wyposa¿onego w si³owniki membranowo-sprê¿ynowe. S³u¿y do realizacji wymienionych wy¿ej funkcji z miejsca kierowcy przy zachowaniu wymogu uruchamiania jedn¹ rêk¹.

Purpose:
The hand brake valve is used in air brake systems of commercial vehicles. It is specially designed for city buses becouse of having additional function stop brake to basic function: the control of vehicle equipped with diaphragm-spring
actuators by means of both secondary and parking brakes. It is
used for the completion of above functions from drivers seat
with meeting the condition of one-hand operation..

Dzia³anie:
Je¿eli dwignia rêczna ustawiona jest w po³o¿eniu jazda,
to powietrze ze zbiornika obwodu pomocniczego przep³ywa
do przy³¹cza 1 i przez zawór do przy³¹cza 21 po³¹czonego z
komor¹ sprê¿ynow¹ si³ownika membranowo-sprê¿ynowego.
Przy³¹cze 22 po³¹czone poprzez zawór dwudro¿ny z redukcj¹
cinienia z komor¹ membranow¹ hamulca zasadniczgo jest
odpowietrzone przez przy³¹cze 3. Je¿eli dwignia zostanie przesuniêta w kierunku po³o¿enia zderzak, to poprzez odpowietrzanie przy³¹cza 21 bêdzie realizowana funkcja hamulca pomocniczego. Zatrzymanie dwigni w tym zakresie spowoduje
utrzymanie sta³ej si³y hamuj¹cej. W po³o¿eniu zderzak osi¹gana jest maksymalna si³a hamuj¹ca. Dalsze przesuniêcie dwigni w po³o¿enie zaryglowane powoduje unieruchomienie jej
i realizacjê funkcji hamulca postojowego. Przesuniêcie dwigni z po³o¿enia jazda w przeciwnym kierunku realizuje funkcjê hamulec przystankowy. W ten sposób ma mo¿liwoæ rêcznego sterowania hamulcem zasadniczym zamiast postojowym
na przystankach, przez co mo¿e bardziej ekonomicznie wykorzystaæ sprê¿one powietrze.

Operation:
If the hand lever is in position drive then air flows from
the vessel of secondary brake circuit to port 1 and through the
valve to port 21 connected with spring chamber of diaphragmspring actuator. Port 22 connected through two-way pressure
limiter with diaphragm chamber of main brake is vented via
port 3. If the lever is moved to position stop then as a result
of venting port 21 the function of secondary brake will be completed. The stop of lever in this range will cause the maintaing
of constant braking force. In position stop the maximal braking force is achieved. Further lever movement in position
lock causes its stop and completion of parking brake function. The lever movement from position drive in opposite
direction completes the function of stop brake. The drivre
has, in this way, the possibillity of hand control of main brake
instead of powling one on bus-stops. This solution gives the
move economical utilization of compressed air.

Obs³uga:
Zawór nie wymaga specjalnej obs³ugi w trakcie eksploatacji.

Maintenance:
The valve does not require any special maintenance during operation.

Monta¿:
Zawór montowany jest w kabinie kierowcy w bezporednim zasiêgu rêki kierowcy. Mocowanie nastêpuje na wsporniku metalowym 2 wkrêtami M6 z ³bem sto¿kowym.

Assembly:
The valve is isnstalled in drivers cabin directly in access
of driver hand. The fastening of valve is made by means of 2
cone head screws M6 on the metal bracket.

Dane techniczne / Specification
Czynnik pracy / Working medium
Cinienie pracy / Operating pressure
Temp.zakres pracy / Temp. range of operation
Nominalny przelot / Rated passage 21 / 22
Masa / Mass
Przy³¹cza / Ports
1, 21, 22, 3
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MPa
°C
mm
kg
mm

powietrze/air
max. 0,8
-40÷+80
Æ8 / Æ5
1,2
M14x1,5
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Odmiany / Variations:
Pe³ne oznaczenie wyrobu / Full symbol of product 42 11 010 0.

Wyczuwalny punkt oporu
The point of noticeable resistance

Po³o¿enie zaryglowanie / Position lock
Hamulec postojowy / Parking brake

Charakterystyka pracy / Performance characteristic:
Wykres cinienia hamowania
w funkcji po³o¿enia dwigni
Diagram - Braking pressure
vs position of lever
Po³o¿enie zaryglowanie / Position lock
Po³o¿enie zderzak / Position stop
Hamulec pomocniczy / Secondary brake
Po³o¿enie jazda / Position drive

Samoczynny powrót dwigni
Automatically return of the lever
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