Innowacja

Bezpieczeñstwo

INSTRUKCJA ZABUDOWY
Jakoæ

Automatyczny
Ciê¿arowo Uzale¿niony
Regulator Si³y Hamowania
602 005 001

Sprawnoæ

Zastosowanie
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602 005 001

z zawieszenia
pneumatycznego

Automatyczny ciê¿arowo uzale¿niony regulator si³y hamowania ALB ze sterowaniem pneumatycznym zabudowywany
jest w pojazdach (samochód ciê¿arowy, przyczepa i naczepa), które wyposa¿one s¹ w pneumatyczne zawieszenie
osi. W pneumatycznym systemie hamowania cinienie hamowania, a tym samym si³a hamowania regulowana jest
zale¿nie od stanu statycznego za³adowania tego¿ pojazdu.
Wraz ze zmian¹ stanu za³adowania pojazdu, w wyniku dzia³ania zaworu poziomuj¹cego, nastêpuje p³ynna zmiana cinienia panuj¹cego w zawieszeniu pneumatycznym. To cinienie zastosowane jest jednoczenie do sterowania na
z³¹czach 41 i 42 regulatora ALB. Efektywny stosunek cinieñ
iR = pe1: pe2, który w warunkach warsztatowych ³atwo
sprawdziæ, jest praktycznym punktem odnonym dla
ustawienia zaworu.
Dzia³anie

Z³¹cza 41 i 42 przesuwnego cylindra zostaj¹ po³¹czone za
pomoc¹ przewodów po³¹czeniowych z zaworami poziomuj¹cymi / zawieszeniem pneumatycznym prawej i lewej strony
pojazdu.

Odpowietrzanie
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Cinienie wyjcia pe2 (atm)

Diagram dzia³ania

max. zakres regulacji

pD
pD

Cinienie wejcia pe1 (atm)

Uwaga - Niebezpiecznie
Wybudowy zaworu wolno dokonywaæ tylko przy
instalacji bezcinieniowej.
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Przy pojedzie pustym (cinienie w zawieszeniu pneumatycznym stanu pustego na z³¹czach 41 i 42) t³ok w cylindrze
steruj¹cym utrzymany jest w pozycji koñcowej.
Przy pojedzie za³adowanym, a tym samym zwiêkszonym
cinieniu na z³¹czach 41 i 42, t³ok w cylindrze steruj¹cym
w po³¹czeniu z korbowodem i czêci¹ wyrównawcz¹ (1)
zostaje przesuniêty w praw¹ stronê. Zmiana po³o¿enia
czêci wyrównawczej powoduje zmianê stosunku cinieñ
panuj¹cych na z³¹czach 1 i 2.
Prze³o¿enie t³oka i t³oczyska jest wzajemnie tak dopasowane, ¿e przy cinieniu zawieszenia w stanie pustym
pojazdu, cinienie hamowania pe1 dostarczone do z³¹cza 1
zostanie na z³¹czu 2 zredukowane odpowiednio do ustawionego stosunku cinieñ iR.
W odniesieniu do tej regu³y oznacza to, ¿e w pozycji za³adowanej doprowadzone cinienie hamowania na z³¹czu 1 odprowadzone jest w wartoci nie zmienionej na z³¹czu 2, tzn.
stosunek cinieñ w tym momencie wynosi 1 : 1. 2
Regulator ALB posiada proporcjonalnie reguluj¹c¹ charakterystykê, wed³ug której dla przekroczenia si³ w³¹czenia
(zawór, uk³ad mechaniczny na kole) wymagane jest cinienie
przesterowania (pD) o wartoci ok. 0,4 atm.
Regulator ALB dzia³a statycznie, tzn. zmiana stosunku
cinieñ (np.przy zmianie cinienia panuj¹cego w poduszkach powietrznych w wyniku zmiany obci¹¿enia osi) nie
jest podczas hamowania mo¿liwa.

Cinienie wysterowane p e 2 (atm)

Diagram
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Cinienie steruj¹ce p e1 (atm)

Regu³a dla wartoci
poredniej

pe1 = 8,0 atm
pe1 = 7,0 atm
pe1 = 6,5 atm
pe1 = 6,0 atm
pe1 = 5,5 atm
pe1 = 5,0 atm
pe1 = 4,5 atm

=
(P zawiesz.poj.pe³. - P zawiesz.poj.pusty) x36
_________________________________________
skok cylindra steruj¹cego

Przyk³ad
(5 - 1,5) x 36
_________________

24,5
Wartoæ porednia = 5,14
Skok cylindra steruj¹cego (mm)
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Skala ustawienia punktu obrotu dwigni przeniesienia
Punkt obrotu = 30
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Wskazówki dla ustawienia
Regulator ALB nie jest fabrycznie ustawiony dla okrelonego zawieszenia lub cinienia hamulcowego i musi byæ ustawiony na okrelone wartoci cinienia przez producenta pojazdu (Tablica ALB).
Ustawienie (Diagram lub program ustawienia ALB ) przeprowadza
siê w czêci mechanicznej i pneumatycznej:

Sta³y trzymacz
Punkt obrotu

Dwignia
prze³o¿enia

Czêæ mechaniczna
Ustawienie punktu obrotu (X)
1. Ustaliæ wielkoæ skoku cylindra za pomoc¹ diagramu. 3
2. Wartoæ poredni¹ obliczyæ wg regu³y. 3
3. Punkt obrotu (X) 6 dla dwigni przeniesienia okrelamy ze
skali obrotu: 4
Przyk³ad:

Uwaga - Niebezpiecznie
Wymagane jest koniecznie ustawienie zaworu

3 4 5

1. pe1 = 6,0 atm pe2 pusty = 2,0 atm. Na krzywej pe1 = 6,0 atm
znajdujemy punkt przeciêcia siê tej krzywej z lini¹ cinienia
pe2 = 2,0 atm, punkt przeciêcia ³¹czymy ze skal¹ skoku cylindra,
otrzymamy 24,5 mm skoku cylindra steruj¹cego
2. Cinienie w zawieszeniu stanu za³ad.pe41,42 = 5,0 atm, cinienie stanu pustego pe41, 42 = 1,5 bar, da wartoæ poredni¹ 5,14
3. Prostopadle do obliczonej wartoci poredniej przeprowadzamy
liniê w górê i odczytujemy na skali ustawienia punkt obrotu (X) dla
dwigni przeniesienia, t.j 30 mm.
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4. Punkt obrotu (X) odpowiadaj¹cy otrzymanej odleg³oci
ustawiamy w sposób nastêpuj¹cy:
Pokrywe G odkrêcamy i zdejmujemy. Za pomoc¹ klucza
SW 14 blokujemy obydwie nakrêtki pomiêdzy dwigni¹
przeniesienia i zamocowaniem do obudowy. Za pomoc¹ klucza SW 17 luzujemy nakrêtki kontruj¹ce na dwigni przeniesienia i zamocowaniu do obudowy. Punkt obrotu ustawiamy
wg. otrzymanej wartoci w odstêpie X 6 Najpierw dokrêcamy nakrêtkê mocuj¹c¹ na obudowie, a nastêpnie wyporodkowujemy dwigniê przeniesienia 7 (centrycznie do sprê¿yny ruchu powrotnego przy k¹cie 90° w stosunku do osi przed³u¿enia regulatora; ewentualne naprê¿enia sprê¿yny ruchu
powrotnego likwidujemy przez krêcenie w lewo ruby ustawienia F). Nakrêtkê SW 17 na dwigni przeniesienia
dokrêcamy z si³¹ ok. 12-13 Nm.
Czêæ pneumatyczna 6
Ustawienie cinienia wyjcia pe2 (pojazd pusty):

Po³¹czyæ otwór pod³u¿ny
dwigni steruj¹cej z
otworem pod³u¿nym
obudowy
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Ustawiæ porodku

Dwigniê przeniesienia ustawiæ prawid³owo w po³o¿eniu rodkowym

Sprê¿yna ruchu
powrotnego

Uwaga niebezpieczeñstwo

Wymagane jest, aby podczas kontroli i ustawienia
regulator ALB zamocowany by³ tak, by odpowietrznik skierowany by³ w dó³.

- Z³¹cza 1, 41, 42 do pe = 0 atm odpowietrzyæ.
- Zdj¹æ zatyczkê gumow¹ A.
- Inbus SW 5 w³o¿yæ do ruby B, przesun¹æ czêæ wyrównawcz¹ C w kierunku przeciwnym do dzia³ania sprê¿yny i
sprawdziæ, czy nastêpuje ruch powrotny t³oka steruj¹cego.
Je¿eli nie , to nale¿y zdj¹æ os³onê gumow¹ D, zluzowaæ
nakrêtkê kontruj¹c¹ E i rub¹ F napi¹æ sprê¿ynê ruchu
powrotnego tak d³ugo, a¿ czêæ wyrównawcza C znajdzie
siê w pozycji wyjciowej.
- rubê B nale¿y dokrêcaæ tak d³ugo, a¿ z doprowadzonego
cinienia hamowania pe1 na z³¹czu 1 otrzymamy po¿¹dane
cinienie wyjcia pe2 na z³¹czu 2 (przy stanie pustym).
Przed przyst¹pieniem do ustawienia ruby B nale¿y z³¹cze
1 odpowietrzyæ do wartoci pe1 = 0 atm.
Krêc¹c w lewo rub¹ B = zwiêkszamy pe2
Krêc¹c w prawo rub¹ B = zmniejszamy pe2
- Z³¹cze 1 odpowietrzyæ na pe1 = 0 atm, doprowadziæ z zawieszenia pneumatycznego (pojazd w stanie pustym)
cinienie do z³¹cz 41 i 42.
- Do z³¹cza 1 doprowadziæ cinienie hamowania pe1,
cinienie wyjcia pe2 pojazdu pustego musi odpowiadaæ
wczeniej ustalonej wartoci. Gdy wartoæ cinienia pe2
pojazdu pustego jest za wysoka, to nale¿y zwiêkszyæ naprê¿enie sprê¿yny w cylindrze steruj¹cym za pomoc¹ ruby F
o tyle, by przy dostarczonym cinieniu pe1 otrzymaæ po¿¹dane cinienie pe2 stanu pustego pojazdu (uwaga przed
nadmiernym naprê¿eniem sprê¿yny).
- Z³¹cze 1 odpowietrzyæ na pe1 = 0 atm, cinienie pe41,42
stanu pustego pojazdu zwiêkszyæ o ok. 0,7 atm, dostarczyæ
cinienie hamowania pe1 do z³¹cza 1, w tym czasie na z³¹czu 2 cinienie wyjcia powinno byæ tylko nieznacznie wiêksze od wartoci pe2 stanu pustego pojazdu. Je¿eli nie nast¹pi³o zwiêkszenie cinienia oznacza to, ¿e napiêcie pocz¹tkowe sprê¿yny ruchu powrotnego jest za du¿e. W tym przypadku nale¿y rubê ustawn¹ F tak d³ugo wykrêcaæ z obudowy,
a¿ otrzymamy po¿¹dane cinienie wyjcia (nie wykrêcaæ
za du¿o, dla kontroli sprawdzaæ cinienie pe2 stanu pustego
pojazdu), zablokowaæ nakrêtkê blokuj¹c¹ E.
- Zamontowaæ ponownie zatyczkê gumow¹ A, za³o¿yæ
os³onê gumow¹ D i pokrywê ochronn¹ G.

Kontrola cinienia wyjcia pe2 stanu z³adowanego pojazdu:
028 0280 09 Tablica informacyjna ALB
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- Doprowadziæ cinienie pe41,42 do z³¹cz na cylindrze steruj¹cym, doprowadziæ cinienie hamowania pe1 do z³¹cza 1,
cinienie wyjcia pe2 musi odpowiadaæ wartoci podanej na
tablicy info. ALB lub otrzymanej z obliczenia hamulcowego,
jak równie¿ podanej przez producenta pojazdu samochodowego lub osi. Z regu³y pe1 = pe2.
Zabudowa
Regulator ALB mocujemy za pomoc¹ 2 rub M 8 do ramy
pojazdu. Odpowietrznik musi byæ skierowany w dolnym
kierunku. Przewody pneumatyczne nale¿y pod³¹czyæ
odpowiednio wed³ug numerów 1, 2, 41, 42.
Wartoci ustawienia nale¿y wybiæ na wspólnie dostarczanej
tablicy info. regulatora ALB Nr. zam. 028 0280 09 8
Tablica informacyjna nie mo¿e ulec zgubieniu i musi byæ
zamocowana w widocznym miejscu (StVZO-SP-Rili.-2.5).
Obs³uga i konserwacja
Okrelone s¹ przez przepisy StVZO § 29 - ustêp VIII a
lub przepisy EG. Je¿eli podczas prób hamowania lub
podczas jazdy zostan¹ zauwa¿one niedomagania w
dzia³aniu regulatora ALB, nale¿y regulator poddaæ kontroli
wewnêtrznej lub wymieniæ na nowy.
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318 072 001 Z³¹cze symuluj¹ce

Kontrola
- Kontrola dzia³ania i szczelnoci
- Kontrola wartoci pe2 stanu pustego i pe1 stanu za³ad.
wed³ug danych podanych na tablicy informacyjnej.
- Jest wymagane, aby podczas kontroli i ustawienia regulator
ALB zamocowany by³ w pozycji pionowej z odpowietrznikiem skierowanym w dolnym kierunku.
Z³¹cze symuluj¹ce
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- Dowolna zabudowa (³atwy dostêp)
- Umo¿liwia kontrolê wg EG/ECE równie¿ § 29 StVZO
11 = Dop³yw energii (Poduszka)
12 = Dop³yw energii (Z³¹cze kontrolne)
2 = Odp³yw energii (ALB 41/42)

SW 19

SW 17

Dane techniczne:
Cinienie robocze:
Zakres temperaturowy:
Z³¹cza:
Opis z³¹cz:

pe max. 10 atm
-40°C do +80°C
1, 2: M 16 x 1,5
41, 42: M 12 x 1,5
1 = Dop³yw energii
2 = Odp³yw energii
41 = Z³¹cze steruj¹ce 1
42 = Z³¹cze steruj¹ce 2

Uwaga - niebezpieczeñstwo

Rodzaje wykonania:
602 005 001
Autom. ciê¿arowo uzale¿niony regulator
si³y hamowania

Podczas czyszczenia urz¹dzeniem wysokocinieniowym
zachowaæ odstêp min. 50 cm.

Wyposa¿enie
028 0280 09
318 072 001
000 ... ...

dodatkowe:
Tablica informacyjna 8
9
Z³¹cze symuluj¹ce
Dyskietki, program ustawienia regulatora
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Rysunek zabudowy 602 005 001

Mo¿liwoæ ustawienia punktu
obrotowego dwigni przeniesienia
Si³a dokrêcenia = 12 do 13 Nm

SW 5

Odpowietzrnik

SW 14
SW 17

Mo¿liwoæ ustawienia
Einstellmöglichkeit
des
cinienia wyjciowego
Ausgangsdruckes
leer
pojazd pusty

Mo¿liwoæ ustawienia
si³y sprê¿yny
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Rysunek zabudowy 602 005 001

Si³a dokrêcenia 7 bis 8 Nm

Schemat zabudowy w pojedzie samochodowym z zawieszaniem pneumatycznym i ABS-em

Schemat zabudowy w przyczepie z zawieszeniem pneumatycznym i ABS-em
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Austria
Haldex Wien Ges.m.b.H
Wien
Tel. +43-1 8 65 16 40
Fax +43-1 8 65 16 40 27
e-mail: office@baeder-haldex.at
Belgia
Haldex N.V./S.A.
Zaventem(Brüssel)
Tel. +32-2 725 37 07
Fax +32-2 725 40 99
e-mail: info@hbe.haldex.com
Brazylia
Haldex do Brasil
Sao Paulo
Tel. +55-11 5034 49 99
Fax +55-11 5034 95 15
e-mail: info@hbr.haldex.com
Chiny
Haldex International Trading Co.Ltd.
Shanghai
Tel. +86-21 6289 44 69
Fax +86-21 6279 05 54
e-mail: haldex@public.sta.et.cn
Francja
Haldex Europe S.A.
Weyersheim (Strasbourg)
Tel. +33-3 88 68 22 00
Fax +33-3 88 68 22 09
e-mail: info@hfr.haldex.com

Niniejsza instrukcja odpowiada znajomociom i dowiadczeniom przy
monta¿u instalacji cinieniowej i ka¿da dokonana zmiana wymaga ponownej
rewizji. Firma Haldex Brake Products GmbH nie odpowiada za przypadki
zastosowania urz¹dzenia wykraczaj¹ce poza instrukcjê zabudowy.
W takich przypadkach nale¿y zwróciæ siê ze specjalnym zapytaniem.

Niemcy
Haldex Brake Products GmbH
Denkendorf (Stuttgart)
Tel. +49-711 93 49 17-0
Fax +49-711 93 49 17-40
e-mail: info@hde.haldex.com

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.

Haldex Brake Products GmbH
Heidelberg
Tel. +49-6221 70 30
Fax +49-6221 70 3400
e-mail: info@hbpde.haldex.com

Niniejsza instrukcja zabudowy zastêpuje wydanie:
000 850 007 A1/10.98

Wielka Brytania
Haldex Ltd.
Newton Aycliffe
Tel. +44-1325 310 110
Fax +44-1325 311 834
e-mail: info@huk.haldex.com
Haldex Brake Products Ltd.
Redditch
Tel. +44-1527 499 499
Fax +44-1527 499 500
e-mail: info@hbpuk.haldex.com
Polska
Haldex Sp.zo.o.
Praszka
Tel. +48-34 350 1100
Fax +48-34 350 1111
e-mail: info@haldex.net.pl
Hiszpania
Haldex Espana S.A.
Parets del Valles (Barcelona)
Tel. +34-93 573 10 30
Fax +34-93 573 07 28
e-mail: haldexsa_esp@passwordsta.es
Szwecja
Haldex Brake Products AB
Landskrona
Tel. +46-418 47 60 00
Fax +46-418 47 60 01
e-mail: info@hbpse.haldex.com

USA
Haldex Brake Products Corp.
Kansas City
Tel. +1-816 891 2470
Fax +1-816 891 9447
e-mail: info@hbpus.haldex.com
www.brake-eu.haldex.com
Haldex Group jest innowacyjnym
przedsiêbiorstwem przemys³u samochodowego o zasiêgu ogólnowiatowym, które wytwarza produkty przeznaczone dla pojazdów ciê¿arowych, osobowch i specjalistycznych. Haldex Group jest notowane na Gie³dzie Sztokholmskiej i przy zatrudnieniu
4 250 pracowników posiada obrót wynosz¹cy 6 mld
SEK rocznie.

000 850 007 St.2/TS/11.01 Heidelberg

Korea Po³udniowa
Haldex Korea Ltd.
Seoul
Tel. +82-2 2636 7545
Fax +82-2 2636 7548
e-mail: haldexk@mail.hkr.haldex.com

Innovative Vehicle Technology

