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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s~ rodzaje i główne wymiary zaworów prz e pływowych, stosowanych w powietrznych układach hamulców pojazd6w s amochodowych i przycz~p, pracuj~cych w zakresie ciś
nień O + 0,8 MN/m 2 t8 kG/cm 2 ).

2. Rodzaje. Rozr6tnia Bi~ trz~ rodzaje zawor6w:
- zaw6r przepQrwowy z przepływem zwrotnym - A.
- zaw6r przep'ływowy ,z ograniozonym pr~ e pływem zwrot nym - B,
- zaw6r przepłyWowy' bez przepQrwu ~otnego - c.
3.

Przykład

oZnaczenia na rysunku zaworu

prze p ływowego
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Ceohowan1e. W miejscu
znak wytw6rni,
rodzaj zaworu,
znak BN.

w8kaza~

na rysunku poWinny

by ć

umieszc zone co najmnie j
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Centralny Ołrodek Kon&łrukcyjno Badawczy Przemysłu Motoryzacyjnego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 10 marca 1971 r.
loko norma obowiqzujqca w zakresie konl trukcji od dnia l stycznia 1972 r.
(Mon. Pol. nr 38/1971 poz. 249)
WYDAWIoIICTWA NORMALIZACYJNE
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