Innowacja

Bezpieczeñstwo

INSTRUKCJA ZABUDOWY

Jakoæ

G£ÓWNY ZAWÓR
HAMULCOWY
320 052 ... z regulacj¹ osi przedniej
320 053 ... bez regulacji osi przedniej
320 058 ... z regulacj¹ osi przedniej
320 059 ... bez regulacji osi przedniej

Sprawnoæ

Zastosowanie
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G³ówny zawór hamulcowy dwuobwodowy
umo¿liwia w dwuobwodowym powietrznym
uk³adzie hamulcowym delikatne wyhamowanie pojazdu samochodowego przy u¿yciu
g³ównego uk³adu hamulcowego (BBA).
Przy g³ównym zaworze hamulcowym z regulacj¹ osi przedniej (ze zintegrowanym zaworem wyrównywczym), drugi obwód hamulcowy jest w pewnym okrelonym stosunku
podporz¹dkowany (p. tabela rozwi¹zañ).
Podczas awarii jednego z obwodów hamulcowych, drugi obwód zachowuje pe³n¹
sprawnoæ dzia³ania.
Dzia³anie
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G³ówny zawór hamulcowy sk³ada siê z
dwóch oddzielnych, pojedynczych zaworów,
po³¹czonych na zasadzie tandemu w jedn¹
ca³oæ, które pod wp³ywem dzia³ania jednego
trzpienia s¹ wspólnie uruchamiane.
1. Zawory 320 052 ... i 320 058 ... posiadaj¹
z³¹cze 4. Z³¹cze to jest po³¹czone ze z³¹czem 2 automatycznego ciê¿arowo-uzale¿nionego regulatora si³y hamowania (ALB)
na osi tylnej pojazdu samochodowego i
wp³ywa ciê¿arowo na cinienie panuj¹ce na
z³¹czu 22 (o przednia).
Powsta³a na trzpieniu dzia³ania si³a umo¿liwia
przep³yw sprê¿onego powietrza ze z³¹cza
11 do z³¹cza 21 (si³owniki na osi tylnej).
Wartoæ cinienia uzale¿niona jest od wielkoci si³y dzia³ania. Cinienie na z³¹czu 21
dzia³a równoczenie na p³aszczyznê steruj¹c¹ t³oka w obwodzie drugim. Mo¿liwy
jest zatem przep³yw cinienia powietrza od
z³¹cza 12 do z³¹cza 22. Wartoæ cinienia
na z³¹czu 22 jest uzale¿niona od cinienia
panuj¹cego na z³¹czu 21, od "D p", od stosunku redukcji i cinienia sterowania panuj¹cego na z³¹czu 4 (p. wykres stosunku cinienia do drogi).W pozycji zluzowanej poszczególne obwody hamulcowe odpowietrzone
s¹ przez wspólny odpowietrznik 3.
Cinienie sterowania na z³¹czu 4 zredukowane jest poprzez odpowietrznik w ALB.
2. Przy zaworach 320 053 ... i 320 059 ...
cinienie na z³¹czu 22 uzale¿nione jest od
cinienia panuj¹cego na z³¹czu 21 i od "D p"
(p. wykres stosunku cinieñ do drogi).
W przypadku awarii jednego z obwodów
hamowania, dzia³anie drugiego bêdzie wywo³ane przez dzia³anie mechaniczne, przy
czym w zale¿noci od rodzaju wykonania
zwiêkszy siê si³a dzia³ania (p. wykres stosunku si³y do drogi).
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Diagram funkcji 320 052 011

Cinienie hamowania p21, p22 w atm

D³ugoæ drogi trzpienia "s" (mm)
Obwód 2 przy p4= p21

atm

Si³a dzia³ania F w N

Obwód 2 przy p4= 0 atm

Obwód 1 sprawny
Obwód 2 sprawny
Obwód 2 mechanicznie sterowany podczas awarii obwodu 1
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Diagram funkcji 320 058 ...

Si³a dzia³ania F w N

Cinienie hamowania p21,p22 w atm

D³ugoæ drogi trzpienia "s" (mm)

Obwód 2 przy p4= p21

Obwód 2 przy p4= 0 atm

Obwód 1 sprawny
Obwód 2 sprawny
Obwód 2 mechanicznie sterowany podczas awarii obwodu 1

1

Si³a dzia³ania F w N

Cinienie hamowania p21, p22 w atm

Diagram funkcji 320 059 001
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D³ugoæ drogi trzpienia "s" (mm)

Obwód przy p4=p21

Dp 0,5 +/-0,1 atm

Obwód 1 sprawny
Obwód 2 sprawny
Obwód 2 mechanicznie sterowany podczas awarii obwodu 1

Zabudowa

K ontrola

W zale¿noci od rodzaju wykonania zamocowanie
zaworu wykonujemy za pomoc¹ rub M10 lub nakrêtki M8. Przy monta¿u uk³adu uruchomienia nale¿y
zwróciæ uwagê, aby uzyskaæ wymagany minimalny
skok zaworu, potrzebny dla maksymalnego wysterowanego cinienia hamowania. Dwigniê dzia³ania
nale¿y ustawiæ tak, aby przy jedzie uzyska³a luz
"a" wynosz¹cy 0,5mm (p. rysunek zabudowy).
Z³¹cze 21 g³ównego zaworu hamulcowego musi byæ
dodatkowo po³¹czone ze z³¹czem 41 zaworu sterowania przyczepy, po to, by w przypadku zerwania
siê przewodu hamulcowego do przyczepy zadzia³a³a
tzw.funkcja zerwania w zaworze steruj¹cym
przyczepy.

Nale¿y przeprowadziæ kontrolê dzia³ania i szczelnoci
zaworu.
- Porównaæ cinienie hamowania w zale¿noci od drogi
dzia³ania odpowiednio do wykresu "cinienie - droga".
- Cinienie hamowania i przebieg si³ dzia³ania w zale¿noci
od drogi dzia³ania zaworu.

Obs³uga i konserwacja
Okrelone s¹ przez StVZO lub przepisy EG.
Gdy podczas prób hamowania, podczas specjalnych
kontroli lub podczas jazdy zauwa¿one zostan¹
niedomagania w dzia³aniu g³ównego zaworu
hamulcowego, nale¿y zawór poddaæ kontroli
wewnêtrznej lub wymieniæ na nowy.

Dane techniczne
Cinienie robocze:
Zakres temperatur:
Z³¹cza:
Oznaczenie z³¹cz:

pe max 10 atm
-40°C do +80°C
M 16 x 1,5
11 = dop³yw energii obwodu 1
12 = dop³yw energii obwodu 2
21 = odp³yw energii obwodu 1
22 = odp³yw energii obwodu 2
4 = z³¹cze steruj¹ce
3 = odpowietrznik

6
Zakres odchylenia
trzpienia

Moment dokrêcenia
dla nakrêtki DIN
934 - M8 - 10

Kulka f 12

Druga tabliczka
informacyjna,
przyklejona
Po³¹czenie
obrotowe
T³umik wydechowy,
dodatkowo zamawiany
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Zakres odchylenia trzpienia we
wszystkich kierunkach
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Symbol
Obwód
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Rodzaje wykonania
Nr. zamówienia

Stosunek redukcji

Zakres regulacji*

Dp w atm

320 052 011

2,0 : 1

---

0,1 +
- 0,1

320 053 001

---

---

0,3 +
- 0,1

320 058 001

1,5 : 1

I

0,5 +
- 0,1

320 058 011

2,0 : 1

II

0,3 +
- 0,1

320 058 021

2,7 : 1

III

0,3 +
- 0,1

320 058 031

1,5 : 1

I

0,4 -+ 0,1

320 058 041

2,0 : 1

II

0,4 +
- 0,1

320 058 051

2,7 : 1

III

0,4 +
- 0.1

320 059 001

---

---

0,5 +
- 0,1

*patrz diagramy
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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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