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- Rozdzia³ sprê¿onego powietrza na 4
niezale¿ne obwody.
- Wzajemne zabezpieczenie obwodów w
wypadku awarii jednego z nich.
Dzia³anie
Pozycja zaporowa 314 059 ... 1, 2

2
314 096 001

Pozycja zaporowa

Dostarczone z regulatora cinienia sprê¿one powietrze przep³ywa przez z³¹cze 1 i pod zaworami
membranowymi do z³¹cz 21 i 22 (BBA).
Naprê¿enie pocz¹tkowe sprê¿yn gwarantuje, ¿e
z³¹cze 21 lub 22 zostanie jako pierwsze
przewietrzone. Jednoczenie sprê¿one powietrze
przep³ywa przez otwarty zawór zwrotny do
zaworów membranowych, znajdzj¹cych siê na
z³¹czach 23 i 24 (u¿ytkownik dodatkowy).
Kiedy na z³¹czach 21 i 22 zostanie osi¹gniête
cinienie wed³ug tabeli 5 , otwieraj¹ siê zawory
membranowe znajduj¹ce siê na z³¹czach 23 i
24.Cinienie mo¿e teraz na wszystkich z³¹czach
wzrosn¹æ do pe³nej wartoci cinienia roboczego.
W zaworze 314 096 001 nie jest zachowana
kolejnoæ otwierania zaworów membranowych.
W tym zaworze sprê¿one powietrze jest natychmiast doprowadzone pod zawory membranowe
na z³¹czach 21, 22, 23 i 24. W tym przypadku nie
jest wymagany priorytet pocz¹tkowego nape³niania obwodu g³ównego zaworu hamulcowego
(BBA).
Awaria jednego z obwodów.
Podczas awarii jednego z obwodów wystêpuje
zró¿nicowanie pomiêdzy dynamicznym i statycznym cinieniem zamkniêcia zaworu. Dynamiczne cinienie zamkniêcia jest to cinienie
resztkowe, pozostaj¹ce w nieuszczelnionych
obwodach przy awarii jednego z obwodów i pracuj¹cym motorze (sprê¿arka dostarcza sprê¿one
powietrze, jednak¿e utrata cinienia w uszkodzonym obwodzie nie mo¿e zostaæ wyrównana).
Statyczne cinienie zamkniêcia jest to cinienie
resztkowe, pozostaj¹ce w nieuszczelnionym obwodzie przy awarii jednego z obwodów i wy³¹czonym motorze (sprê¿arka nie dostarcza sprê¿onego powietrza, powsta³a w uszkodzonym obwodzie utrata cinienia nie mo¿e zostaæ wyrównana
przez przep³yw powrotny z nieuszkodzonych
obwodów). Je¿eli np. cinienie na z³¹czach 21
lub 22 (BBA) wskutek awarii spada, to w nieuszkodzonym obwodzie pozostaje cinienie odpowiadaj¹ce statycznemu cinieniu zamkniêcia, poniewa¿
membrana zostaje przez si³ê sprê¿yny dociniêta
do siedzenia zaworu i tym samym zamyka go.
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314 059 ...

Je¿eli zabudowane s¹ zawory
zwrotne, to w obwodach innych
u¿ytkowników pozostaje cinienie
o wartoci równej lub wiêkszej ni¿
cinienie otwarcia, gdy¿ zawory
zwrotne s¹ natychmiast dociniête
do siedzenia zaworowego i je uszczelniaj¹ a tym samym uniemo¿liwiaj¹ przep³yw od z³¹cz 23 i 24 do
z³¹cz 21 i 22. Je¿eli nastêpuje w
wyniku uszkodzenia spadek cinienia w odwodzie 3 lub 4, to nastêpuje równie¿ spadek cinienia we
wszystkich czterech obwodach a¿
do wartoci statycznego cinienia
zamkniêcia. Je¿eli w wyniku awarii
nast¹pi spadek cinienia w uszkodzonym obwodzie w warunkach
dynamicznych, to w nieuszkodzonych obwodach pozostanie utrzymana wartoæ cinienia równa lub
wy¿sza od cinienia zamkniêcia
wed³ug tabeli 5 .
Zabudowa
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314 096 001

Zamocowanie zaworu wykonujemy
w zale¿noci od rodzaju wykonania za pomoc¹ dwóch rub M8
bezporednio na obudowie lub
na wsporniku.
3, 4
Zawór nale¿y zabudowaæ w ten
sposób, by by³ zabezpieczony
przed brudem i pryskaj¹c¹ wod¹
(np. mycie pod cinieniem). W zale¿noci od rodzaju wykonania zawór jest fabrycznie ustawiony na
okrelone wartoci cinienia otwarcia i zamkniêcia. 5
Po wykonaniu zabudowy nale¿y
sprawdziæ, czy wartoci cinienia
odpowiadaj¹ wartociom podanym
przez producenta pojazdu (np. ksi¹¿ka warsztatowa).Niezabudowane
z³¹cza mo¿na szczelnie zatkaæ,
nie ma to wp³ywu na dzia³anie
zaworu.
Obs³uga i konserwacja

Z³¹cza 1;21;22;23;24
dla po³¹czenia wtykowego
wed³ug DB 673 000 11 99

Okrelone s¹ przez obowi¹zuj¹ce
przepisy StVZO (BSU/HU) lub
przepisy EG. Je¿eli podczas prób
hamowania lub podczas jazdy
zostan¹ zauwa¿one niedomagania

nale¿y czteroobwodowy zawór zabezpieczaj¹cy
niezw³ocznie wymieniæ na nowy.

Cinienia otwarcia:

Cinienia zamkniêcia:
- Uk³ad powietrzny nape³niaæ a¿ do cinienia wy³¹czenia.
- Motor wy³¹czyæ.
- Jeden z obwodów szybko odpowietrzyæ (0 atm).
- Wartoæ cinienia w pozosta³ych obwodach powinna siê
stabilizowaæ w obrêbie wartoci podanych w tabeli 5
- Ponownie uruchomiæ motor. Odpowietrzony obwód nie
powinien teraz byæ jako pierwszy nape³niony.
- Podobn¹ kontrolê przeprowadziæ na innych obwodach.

314 059... :

Dane techniczne

- Uk³ad powietrzny ca³kowicie odpowietrzyæ.
- Uruchomiæ motor.
- Sprawdziæ, czy z³¹cza 21 i 22 przewietrzane s¹ jako
pierwsze
- Z³¹cza 23 i 24 mog¹ byæ przewietrzane dopiero wtedy,
gdy cinienie na z³¹czach 21 i 22 osi¹gnie podan¹
w tabeli 5 wartoæ.

Cinienie robocze:
pe max 18 bar
Zakres temperatur:
- 40°C bis + 80°C
Opis z³¹cz:
1 = Dop³yw energii
21 = Odp³yw energii - Obwód 1 (BBA)
22 = Odp³yw energii - Obwód 2 (BBA)
23 = Odp³yw energii - Obwód 3
24 = Odp³yw energii - Obwód 4
Z³¹cza:
314 059 ... : 1 (M 22 x 1,5)
21, 22, 23, 24 (M 16 x 1,5)

Kontrola
Sprawdziæ wed³ug tabeli 5 cinienia otwarcia i zamkniêcia, jak równie¿ szczelnoæ zaworu.

314 096 001:
- Uk³ad powietrzny ca³kowicie odpowietrzyæ.
- Uruchomiæ motor i sprawdziæ, czy poszczególne z³¹cza
s¹ przewietrzane, gdy na z³¹czu 1 osi¹gniete zostanie
cinienie 7,0 -0,3 atm (nie ma priorytetu).

314 096 001: 1, 21, 22, 23, 24 (M 22 x 1,5 dla po³¹czenia
wtykowego wed³ug DB 673 000 11 99)
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Rodzaje wykonania
Nr. zamówienia
Obwód
Cinienie otwarcia
(pe w atm.)
Dynamiczne cinienie
zamkniêcia (pe w atm.)
Statyczne cinienie
zamkniêcia (pe w atm.)
w przypadku awarii
jednego z obwodów
(wartoæ minimalna)

314 059 001

314 059 002

314 059 003

314 096 001

21 22 23 24

21 22 23 24

21 22 23 24

21 22 23 24

6,4 - 0,3

7,5 - 0,3

7,0 - 0,3
>
= 5,0

4,0

>
= 4,5

>
= 5,5

7,0 - 0,3
>
=

6,7

0 4,5
6,7
0 4,0
6,1
0 5,5
7,2
4,5 0
6,7 4,0 0
6,1
5,5 0
7,2
4,5
0 4,5
4,0
0 4,0
5,5
0 5,5
4,5 4,5 0
4,0 4,0 0
5,5
5,5 0

Niebezpieczeñstwo:
Wybudowa zaworu mo¿e odbywaæ siê tylko przy bezcinieniowym uk³adzie powietrznym.
Uwaga: Wysokie uderzeniowe cinienie przy nape³nionych sprê¿onym powietrzem zbiornikach powietrznych.
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Tel. (06221)7030
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Haldex Bremsen
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Biuro sprzeda¿y
ul. Traugutta 53
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Verkaufsbüro
Gewerbepark B 29
93059 Regensburg
Postfach 12 02 46
93024 Regensburg
Tel. (0941)46665-0
Fax 400529

Niniejsza instrukcja odpowiada znajomociom i dowiadczeniom przy
monta¿u instalacji cinieniowej i ka¿da dokonana zmiana wymaga ponownej
rewizji. Firma Haldex Bremsen GmbH & Co. KG nie odpowiada za przypadki
zastosowania urz¹dzenia wykraczaj¹ce poza instrukcjê zabudowy.
W takich przypadkach nale¿y zwróciæ siê ze specjalnym zapytaniem.
Zastrzegamy sobie prawo zmian s³u¿¹cych postêpowi technicznemu.
Powielanie tekstu,równie¿ fragmentów, tylko za nasz¹ zgod¹.
Niniejsza instrukcja nie uwzglêdnia zmian wprowadzonych w dokumentacji
technicznej.
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The Haldex
Group is a global supplier of proprietary
products for trucks, cars
and industrial vehicles,
with special emphasis on
performance & safety.
Haldex is listed on the
Stockholm Stock Exchange
and has annual sales of over
5 billion SEK with 4300
employees.
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