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Sprawnoæ

Zastosowanie:

1

Pozycja zwolniona

Hydrauliczny t³ok roboczy
T³ok ster.

2

pe1 = sprê¿one powietrze

Wysterowane cinienie hydr. pe2 = ... (atm)

pe1 = 10 atm

pe1 = 9 atm

pe1 = 8 atm

pe1 = 7 atm

pe1 = 6 atm

W przypadku awarii pe1

Hydr. cinienie sterowania pe4 = ... (atm)

Wzmacniacz sprzêg³a Hydrair zastosowany jest w pojazdach samochodowych
z hydraulicznie dzia³aj¹cym sprzêg³em,
w których si³a wy³¹czenia jest na pedale
sprzêg³a zbyt wysoka. Uwzglêdniaj¹c
stosunek objêtociowy sprzêg³a i si³ownika
odbiorczego przy ju¿ zastosowanym
uk³adzie sprê¿onego powietrza (zalecane
cinienie robocze od 6 atm do 10 atm)
mo¿liwe jest zabudowanie wzmacniacza
sprzêg³a pomiêdzy sprzêg³em a si³ownikiem
odbiorczym. Zadaniem jego jest delikatne,
bezstopniowe wzmocnienie si³y nogi za pomoc¹ uk³adu powietrznego. Zmiany w uk³adzie przenoszenia wymagane s¹ tylko w
specjalnych wypadkach (np. wymontowanie
sprê¿yny dla przekroczenia martwego
punktu na pedale sprzêg³a).
Dzia³anie

1-3

Po przez uruchomienie peda³u sprzêg³a
nastêpuje przep³yw p³ynu hamulcowego z
cylindra podawczego do z³¹cza 4. Wskutek
tego nastêpuje wzrost cinienia hydraulicznego w pomieszczeniu hydraulicznym
t³oka roboczego z lewej strony t³oka steruj¹cego. T³ok ten przesuwa siê w praw¹
stronê, zamykaj¹c jednoczenie w czêci
pneumatycznej zawór wylotowy i otwieraj¹c zawór wlotowy. To powoduje, ¿e sprê¿one powietrze uderza na praw¹ stronê t³oka
steruj¹cego i na t³ok wzmacniacza.
Uk³ad t³oka hydraulicznego w po³¹czeniu z
t³okiem wzmacniacza przesunie siê w lewym kierunku. Przez sta³y ruch wy³¹czeniowy peda³u sprzêg³a, p³yn hamulcowy
dop³ywa do hydraulicznego pomieszczenia
steruj¹cego. Za pomoc¹ sprê¿onego powietrza p³yn hamulcowy zostanie przepchniêty
pod wp³ywem wysokiego cinieninia z pomieszczenia roboczego hydrair do si³ownika
przeponowego sprzêg³a i sprzêg³o rozpocznie wy³¹czanie. Je¿eli ruch wy³¹czeniowy
sprzêg³a zostanie zakoñczony w czêciowej
pozycji wy³¹czeniowej ("lizganie siê sprzêg³a"), to w hydraulicznym pomieszczeniu
steruj¹cym nie nast¹pi dalszy wzrost cinienia. Wtedy nastêpuje wyrównanie cinienia
sprê¿onego powietrza i si³ hydralicznych
na t³oku steruj¹cym, zawór wlotowy w czêci
ze sprê¿onym powietrzem zostanie zamkniêty. Zespó³ t³okowy osi¹gn¹³ pozycjê
koñcow¹ i poziom cinienia zostanie w
si³owniku przeponowym sprzêg³a
utrzymany.

Ka¿de dalsze podwy¿szenie lub zmniejszenie cinienia na
cylindrze podaj¹cym powoduje w nastêpstwie podwy¿szenie
lub obni¿enie wzmocnionego cinienia i odpowiedni ruch
zespo³u t³okowego oraz przemieszczenie siê p³ynu hydraulicznego pomiêdzy hydrair i si³ownikiem przeponowym
sprzêg³a. W przypadku awarii uk³adu sprê¿onego powietrza
zadzia³anie nastêpuje pod wp³ywem nacisku stopy
kierowcy.

W tym przypadku iloæ p³ynu hamulcowego potrzebna dla
wy³¹czenia zostanie przemieszczona przez zawór zwrotny
znajduj¹cy siê w spodzie hydraulicznego t³oka roboczego.
Przy tym porz¹dane cinienie musi zostaæ wytworzone
samodzielnie przez si³ownik podaj¹cy sprzêg³a. Si³a nogi
odpowiada w tym przypadku si³om dzia³aj¹cym przy u¿yciu
sprzêg³a bez wzmacniacza.
Pojemnoæ potrzebna dla przesuniêcia t³oka steruj¹cego w
jego praw¹ koñcow¹ pozycjê jest w tym przypadku utracona
dla wy³¹czenia sprzêg³a.
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Hydrauliczny t³ok roboczy

T³ok ster.

Sprzêg³o pod pe³nym cinieniem
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Schemat zabudowy
Zbiornik powietrza

Peda³ sprzêg³a
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6 -10
- 10atm
bar

1
Si³ownik odbiorczy
2

4

3
Si³ownik podaj¹cy
Hydrair - Wzmacniacz sprzêg³a

Sprzêg³o

Zabudowa:
Zawór nale¿y zabudowaæ tak, aby ruby odpowietrzaj¹ce
znajdowa³y siê w górnym po³o¿eniu. Przy tym dopuszczalne
jest odchylenie pokazane na rysunku.
5-7
W wyj¹tkowych przypadkach i w porozumieniu z producentem dopuszczalny- jest obrót w osi wzd³u¿nej zaworu
+/-45°. Zabudowê przeprowadzamy na szpilkach na
ramie pojazdu samochodowego lub na specjalym uchwycie
(nakrêtka M8-8), moment dokrêcenia 22 ... 25Nm.
Miejsce do zabudowy nale¿y wybraæ tak, aby temperatura
pracy nie przekroczy³a +80C°.
Jako przewody pomiêdzy si³ownikiem podaj¹cym a
si³ownikiem odbiorczym i Hydrair stosowane s¹ po³¹czenia
rurowe, w których nale¿y unikaæ zagiêæ powoduj¹cych
powstawanie poduszek powietrznych.

Po³¹czenia dla sprê¿onego powietrza mo¿na wykonaæ z
rury lub wê¿a. Przewody po³¹czeniowe powinny posiadaæ
minimaln¹ rednicê NW4. Je¿eli dla po³¹czeñ hydraulicznych
zostan¹ zastosowane wê¿e, to nale¿y u¿yæ wê¿e o minimalnej rozszerzalnoci. Odpowietrzenie uk³adu przeprowadzamy albo przez wytworzenie pró¿ni (urz¹dzenie do nape³niania i odpowietrzania ) lub przez znajduj¹ce siê na
urz¹dzeniu ruby odpowietrzaj¹ce. Moment dokrêcenia
rub odpowietrzaj¹cych powinien wahaæ siê w granicach od
5 Nm do 8Nm. Podczas lakierowania nale¿y zabezpieczyæ
dostêpnymi rodkami wszystkie otwarte z³¹cza, jak równie¿
zatyczkê gumow¹ odpowietrznika przed dostaniem siê do
wnêtrza lakieru. Je¿eli na z³¹czu 3 nie jest zastosowana
rurka odpowietrzaj¹ca, to nale¿y zabudowaæ filter
odpowietrzaj¹cy.
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321 018 001

321 017/020 001

Max. moment
dokrêcenia nakrêtek mocuj¹cych
22 - 25 Nm

321 018 002
321 019 001

Moment dokrêcenia rub
odpowietrzaj¹cych
5 do 8 Nm

dla wykonania 321 018 001
321 018 002 / 321 019 001
dla wykon. 321 020 001
dla wykon. 321 017 001

Rodzaj wykonania
321 019 001
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wg. MB

235 d³ugoæ ca³kowita
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Dla zagwarantowania pe³nej mo¿liwoci
odpowietrzenia dopuszczalne jest zabudowanie
urz¹dzenia w odchyleniu +/- 20° od rodkowego
po³o¿enia w stosunku do osi pod³u¿nej
(w specjalnych przypadkach i po konsuktacji z
producentem jest mo¿liwe do 45°) lub +/-30° w
stosunku do osi poprzecznej urz¹dzenia.

Obs³uga i konserwacja
Wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów StVZO lub przepisów
EG
- P³yn hamulcowy nale¿y wymieniaæ co roku lub wed³ug
danych producenta pojazdu samochodowego.
Je¿eli podczas kontroli pojazdu lub podczas jazdy zostan¹
zauwa¿one niedomagania w dzia³aniu urz¹dzenia, nale¿y
wymieniæ je na nowe.
Kontrola
Sprawdziæ szczelnoæ i dzia³anie urz¹dzenia.
Sprawdziæ p³yn hamulcowy DOT 4 lub Super DOT 4.
Dane techniczne
Cinienie robocze, pneum.: pe1 = 6atm lub pe1 = 10 atm
Podczas próby d³ugotrwa³ej pe1 = 8 atm
Normalne cinienie robocze, hydr.: pe2 max. 60 atm.
Podczas pracy awaryjnej bez pomocy sprê¿onego powietrza
mo¿liwe jest dopuszczalne osi¹gniêcie cinienia
szczytowego pe 2/4 do max. 140 atm.
Temperatura pracy:
- 40° C do + 80° C

Nonik energii:

Sprê¿one powietrze lub p³yn
hamulcowy DOT 4 (Super DOT 4)

Pojemnoæ geometryczna skoku, hydr. :
321 017 001:
14.8 cm3
321 018 001/002: 17.8 cm3
321 019 001:
17.8 cm3
321 020 001:
16,7 cm3
Efektywna pojemnoæ sprê¿ynowania znajduje siê 10%
poni¿ej pojemnoci geometrycznej skoku.
(przy 321 017 001 - 15%)
Pojemnoæ sterowania, hydr. :

1 + 0,4cm3
0

Nadaj¹cy siê dla nape³niania podcinienia
pabs = 0,005 atm
Oznaczenie z³¹cz:
1 = Dop³yw energii, pneum.
2 = Odp³yw energii, hydr.
3 = Odpowietrznik
4 = Z³¹cze steruj¹ce, hydr.
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Rodzaje wykonania
Gerät
Nr.
zamówienia

Lage
der Befestigungs
Po³o¿enie
szpilek Stehbolzen
mocuj¹cych

Lage der zentralen
Po³o¿enie
centralne- Anschluß
Z³¹cze33
Entlüfterschraube
go
odpowietrznika

321 017 001

links
lewa strona

-11°

22x1,5 szczelny zmit
MM22X1,5;watfähig
rur¹ odpowietrzaj¹c¹
Schnorchelleitung

321 018 001

links
lewa strona

0°

22x1,5 szczelny zmit
MM22X1,5;watfähig
rur¹ odpowietrzaj¹c¹
Schnorchelleitung

321 018 002

rechts
prawa strona

0°

22x1,5 szczelny zmit
MM22X1,5;watfähig
rur¹ odpowietrzaj¹c¹
Schnorchelleitung

321 019 001

rechts
prawa strona

0°

22x1,5 szczelny mit
z
MM22X1,5;watfähig
zaworem
Entlüftungsventil
odpowietrzaj¹cym

321 020 001

links
lewa strona

-11°

22x1,5 szczelny zmit
MM22X1,5;watfähig
rur¹ odpowietrzaj¹c¹
Schnorchelleitung

Niebezpieczeñstwo:
Z³¹cza mog¹ byæ roz³¹czone tylko w stanie bezcinieniowym. Nie wolno przy tym naciskaæ peda³u sprzêg³a.
Uwaga: Wysokie cinienie uderzeniowe.
Podczas odkrêcania przewodów hydraulicznych lub przy
procesie odpowietrzania p³yn hamulcowy wydostaje siê na
zewn¹trz.
Uwaga: Przestrzegaæ nale¿y zaleceñ producenta p³ynu
hamulcowego dotycz¹cych niebezpieczeñstw w obchodzeniu siê z nim.
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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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performance & safety.
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