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Wprowadzenie
Podr cznik projektanta firmy Haldex dla automatycznych d wigni
rozpieraka (ABA) jest dokumentem zawieraj cym wymagania i
wskazówki dotycz ce projektowania aplikacji i instalacji
automatycznej d wigni rozpieraka firmy Haldex w zastosowaniach
do osi / pojazdów. W celu zapewnienia bezpiecznego działania i
osi gni cia optymalnej ywotno ci produktu najwa niejsze jest,
aby instalacja ABA przebiegała według przedstawionych
wymaga i wskazówek.
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Wymagania
dla
Automatycznych
D wigni Rozpieraków firmy Haldex
Poni szy tekst ma na celu zapewnienie bezpiecznego działania i
osi gni cia optymalnej ywotno ci.

Obci
•

enie wej ciowe
Maksymalne obci enie wej ciowe musi by
zgodne z SAE J1462
@ Nominalny moment obrotowy 2600 Nm
Wyci g z normy SAE J1462:

7.2 Ustawienie przekładni i Zintegrowany Test Regulacji Automatycznej
7.2.1 W celu zasymulowania zu ycia okładziny, koło limakowe powinna by obracana w tym samym
kierunku w którym działa obci enie w tempie 0,5 stopni na 160 cykli testuj cego.
7.2.2 Cykl testu dzwigni powinien by przeprowadzony w nast puj cej sekwencji
Numer cykli

Procent momentu znamionowego

155000
35000
8000
1500
Uwaga! Jest to tylko wyci g - wa ne jest aby stosowa
si do cało ci instrukcji

•

Rozkład hamowania: Ka de koło/o pojazdu i
ka dy pojazd w zespole pojazdów musz osi ga hamowanie w relacji do masy, któr przewo .
Zignorowanie tego spowoduje niewła ciwy rozkład
hamowania pomi dzy osiami zespołu, który normalnie
zauwa any jest jako przegrzewanie niektórych osi i
niska temperatura na innych osiach podczas/po opó nieniach. Równie nie zostanie uzyskane maksymalne
hamowanie pojazdu/zespołu pojazdów (ci arówka/przyczepa) poniewa niektóre osie nie uzyskuj
zamierzonego efektu hamowania. Instalacja ABA (wymiana r cznej d wigni lub nie działaj cej ABA) skupi
si na (nie wywoła-) niewła ciwej równowadze pomi dzy osiami/pojazdami.

40
60
80
100
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Zwi zek pomi dzy przesuni ciem a wymiarem L
wpływa na ywotno ABA. Wi ksza warto = zwi kszonemu napr eniu.

Zwi zek: 0 - 0,20 = OK.
0,20 - 0,35 = Przekładnia limakowa na
ra ona jest na nadmierne zu ycie.
0,35 - 0,50 = wpływa na ywotno .
> 0,50 = nie zezwala si .
Przykład: Przesuni cie 56 mm. Wymiar L 145 mm.
56 = 0,38
145

Relacja Przesuni cie/wymiar-L

Wymiar L (mm)

Przesuni cie
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Moment zwolnienia
Maksymalny moment zwolnienia przy obrocie wałka rozpieraka S
o 90o wynosi 20 Nm (patrz strona 15).

Luz pomi dzy okładzin hamulcow a b bnem
Luz pomi dzy okładzin hamulcow a b bnem zaprojektowany jest z
zamiarem osi gni cia najkrótszego, mo liwego skoku siłownika (= niskie
zu ycie powietrza ) bez ryzyka wodzenia hamulców. dany luz osi gni ty
jest poprzez dobranie odpowiedniej pozycji/rozmiaru karbu w powi zaniu z
przeło eniem wałka rozpieraka, typem obsługi i projektem hamulca.
(Pozycja/rozmiar karbu okre lona jest zgodnie z obliczeniami firmy
Haldex). W przypadku, gdy wymagany luz nie jest okre lony przez
wytwórc osi, zaleca si 0,8 - 1,0 mm.

Cz

regulacyjna

Haldex AA1 kompensuje dla ~8% mierzonego nadmiernego luzu na
działanie. Haldex S-ABA jest wolniejszy, ~3%, które jest korzystne w
przypadku czasowego wzrostu temperatury hamulca - funkcjonowanie
regulacji nie kompensuje tak szybko wzrastaj cego luzu. (Dla hamulców
posiadaj cych ci gle wysok temperatur zarówno AA1, jak i S-ABA b d
ustawia nominalny luz ).

UWAGA !
Maksymalny ruch popychacza na który zezwolił producent siłownika nie mo e zosta przekroczony na adnym poziomie
stosowania hamulca. Zajrzyj do wykresu siły siłownika. Luz pomi dzy okładzin a b bnem hamulca okre lony jest w relacji
do projektu instalacji hamulcowej. Luz k towy swobodnego ruchu wału S-cam i swobodny ruch popychacza siłownika s w
prostym zwi zku ze sob . W zale no ci od trudno ci mierzenia luzu (czasami owal b bna hamulcowego przekracza luz rzeczywisty), ruch swobodny zawsze u ywany jest jako odniesienie do kontroli pojazd/o .
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Siłownik
W celu osi gni cia maksymalnych opó nie instalacja ABA musi
zosta tak zaprojektowana aby osi gn pełne hamowanie z ruchem
popychacza siłownik mieszcz cym si w pełnym zakresie mocy
okre lonym przez producenta siłownika. Popychacz siłownika
powinien by tak wyregulowany, aby mie k t 90o wzgl dem linii
nachylenia dzwigni
ABA przy osi gni ciu 50% swojego
całkowitego skoku.

System zabezpieczaj cy
W celu unikni cia nadmiernych sił w elementach osi, gdy u ywana
jest spr ynowa konieczny jest system przeł czaj cy. Zabezpiecza
on przed jednoczesnym zadziałaniem hamulca głównego i p.

Linia bezpiecze stwa (zasilanie)
Linia podstawowa

UWAGA! Rysunki poni ej s tylko przykładem - skonsultuj z wła ciwymi władzami w celu zatwierdzenia.

Przewód hamulca postojowego

Przewód
hamulca
podstawowego

Przewód
hamulca
podstawowego

Zawór

Przykład: Ci

arówka/Autobus

Przewód
hamulca
podstawowego
Przewód hamulca postojowego

Przykład: Przyczepa
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Hamulec przystankowy ( Door-/bus stop brake)
W przypadku działania stosowania hamulca przystankowego
(stosowanie cz ciowe), zalecane jest maksymalne ci nienie 2,5
bar. Skonsultuj si w celu prawnego potwierdzenia.

Pozycjonowanie siłownika
Wspornik siłownika musi by
osi gn ł:

tak umieszczony, aby siłownik

A) Poziom dla rzeczywistego wymiaru L, tzn. otwór ł cznika
popychacza był w jednej linii z otworem tulei dzwigni ABA.
B) Była w linii w rzeczywistym wymiarze L w celu zabezpieczenia
przed naciskiem bocznym na dzwignia ABA i popychacz
siłownika. Ani dolna cz
ł cznika U, ani koniec popychacza nie
mog styka si z ramieniem dzwigni ABA przy adnym skoku
siłownika.

Wymiar L
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Rami steruj ce
Rami steruj ce (A) zaprojektowane jest jako poł czenie
odniesienia pomi dzy rzeczywist pozycj popychacza siłownika
a automatycznym urz dzeniem regulacyjnym i przenosi siły
potrzebne do przeprowadzenia regulacji automatycznej. Rami
steruj ce nie jest zaprojektowane do przenoszenia obci enia
pomi dzy wałkiem rozpieracza a belk osi / mocowaniem
hamulca.
Aby osi gn wła ciwy cykl regulacji , wa nym jest, aby zespół:
wałek rozpieracza / ABA / popychacz siłownika swobodnie
powracał do poło enia spoczynkowego.

Regulacje instalacyjne
Haldex AA1: Rami steruj ce musi by umocowane w swoim
poło eniu spoczynkowym, to znaczy w pełni wci ni te w
kierunku swojego działania, kiedy popychacz siłownika jest w
(całkowitej) pozycji spoczynkowej. adne siły nie działaj ani na
rami steruj ce ani na spr yn powrotn siłownika ani na adne
spr yny zewn trzne. (Patrz Instrukcje Instalacyjne firmy
Haldex.)

Uwaga! W przypadku, gdy o dostarczona jest z AA1 zamocowanym na wałku rozpieraka, ale bez siłownika, regulacja
instalacyjna musi zosta przeprowadzona po zamocowaniu siłownika.

9

Podr cznik projektanta

Haldex S-ABA: Regulacja instalacyjna ramienia steruj cego nie jest konieczna.
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ramienia steruj cego przy
maksymalnym ruchu popychacza siłownika, wa nym jest aby zamontowa rami
steruj ce w bezpiecznej k towej odległo ci od obszaru przedniej pokrywy. (Patrz
Instrukcje Instalacyjne firmy Haldex.)

Trzy kategorie ramion steruj cych
Zamocowanie stałe
Rami steruj ce z gniazdem liniowym lub promieniowym. Rami
steruj ce przył czone jest bezpo rednio do odpowiedniego punktu
mocowania. Maksymalne wygi cie ramienia steruj cego: 0,5 mm.
Je li jest wi ksze od 0,5 mm, nale y u y mocowania elastycznego
lub maj cego swobod ruchu posuwistego i obrotowego (mocowanie
pływaj ce). Aby pozna szczegóły zajrzyj do Danych technicznych
na stronie 15.

Wspornik kotwowy
Mocowanie k towe

Przykład: Mocowanie stałe
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Mocowanie elastyczne
Rami steruj ce wyposa one w kołek gwintowany zamontowane jest
na nakładce (wsporniku mocuj cym) przy pomocy podłu nego
gniazda umo liwiaj cego regulacj instalacyjn .
Pasek elastyczny
(wspornik kotwowy)

Przykład: Mocowanie elastyczne

Mocowanie ruchome (pływaj ce)
A) Rami steruj ce wliczaj c plastykowy wkład u ywany ł cznie
z wspornikiem mocuj cym / rub ustalaj c . Wkład plastykowy
jest cz ci zu ywaj c si , nara on na zu ycie we wszystkich
instalacjach. Poziom zu ycia zale y od ruchu wzgl dnego i/lub
od siły przenoszonej przez poł czenie ruba ustalaj ca /
plastykowy wkład.
Cz
luzu mi dzy "pływaj cym ramieniem steruj cym" a
wspornikiem kotwicz cym poł czeniem b dzie dodawana nie
tylko dla skoku swobodnego, ale i dla skoku dla w pełni
działaj cego hamulca. Maksymalny, efektywny skok siłownika,
na który zezwala producent siłownika, nie mo e by
przekroczony. Zaleca si wybranie jednej pozycji mniejszej dla
zł cza pływaj cego w porównaniu z poł czeniem stałym /
elastycznym. Niewła ciwa instalacja spowoduje / mo e
spowodowa wzrost zu ycia i zwi kszenie sił działaj cych na
rami steruj ce. Co zwi kszy ryzyko awarii. Dla aktualnego ABA
patrz instrukcje instalacji firmy Haldex.
B) Rami steruj ce typu U / siodłowego u ywane razem z
odpowiednio wykonanym wspornikiem kotwicz cym. W
przypadku nadmiernych napr e ten typ preferowany jest przez
firm Haldex, poniewa uwalnia on wspornik kotwicz cy od
obci e
zarówno wzdłu nych , jak i promieniowych.
Rozwi zanie to jest opatentowane przez firm Haldex.

ruba
uz biona
Nakr tka

Nakr tka
Podkładka

Podkładka
Wsporn. kotwowy
ruba uz biona

Wspornik
kotwowy

ruba
ruba

Wspornik kotwowy

Luz pomi dzy wspornikiem kotwowym a poł czeniem ramienia steruj cego

Przykład: Mocowanie pływaj ce
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Wspornik kotwicz cy
Mocowanie stałe i ruchome.
Wspornik mocuj cy musi by
tak zaprojektowany, aby
zminimalizowa przenoszenie spr ysto ci na rami steruj ce.
Podczas sprawdzenia momentu doregulowania na nowym ABA, nie
mo na pozwoli na adne spr ysto ci (= maksymalny mo liwy
moment doregulowania).

Mocowanie elastyczne
Nakładka mocuj ca musi by
tak zaprojektowana, aby
zabezpieczy rami steruj ce przed obci eniami spowodowanymi
poprzez ruch promieniowy wałka rozpieraka.

Smarowanie
Smar
ABA smarowany jest w fabryce smarem Haldexol. Bez wzgl du na to,
czy ABA jest nasmarowany na dłu szy czas wyposa ony w za lepk
czy te smarowniczk proces smarowania przy monta u jest taki sam.
Haldexol jest smarem na bazie wapnia i jest w pełni kompatybilny ze
smarem na bazie litu (=smar podwoziowy).

ABA smarowany na dłu szy okres
Długoterminowo smarowany ABA jest szczelnie zamkni ty i
dostarczony bez otworu mocuj cego dla za lepki czy smarowniczki.
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Smarowalne ABA
Smarowalne ABA wyposa one s w gwinty M10x1 słu ce do
przykr cania za lepki lub smarowniczki w ró nych standardach
poło enia. ABA ze zł czem: u ytkownik ko cowy ma mo liwo
wybrania, czy chce otrzyma ABA smarowany długoterminowo,
lub, w zale no ci od trudnych warunków eksploatacji itd. ABA
zmodernizowany wyposa ony w smarowniczk umo liwiaj c
smarowanie okresowe.
Uwaga! Gdy ABA został wyposa ony w smarowniczk i
został nasmarowany, smarowanie musi by kontynuowane
w przeci gu całej ywotno ci dzwigni w regularnych odst pach czasowych.

AA1: Gwinty dla zł cza smaruj cego lub smarowniczki, M10x1,
dost pne s w nast puj cych poło eniach: poni ej tylnej pokrywy
(0o), poni ej przedniej pokrywy (180o) lub w górnej cz ci (po lewej
stronie) pokrywy przedniej (20o). Smarowniczka dost pna jest w
prostej wersji.

S-ABA: Gwinty dla zł cza smaruj cego lub smarowniczki, M10x1,
dost pne s w górnej cz ci pokrywy przedniej (28o). Smarowniczka
dost pna jest w prostej wersji.

Zewn trzne spr

yny powrotne

Zewn trzna spr yna powrotna (jak na rysunku) doł czona do
ramienia ABA nie wpływa na automatyczn funkcj regulacji, ale
nie jest ani wymagana, ani zalecana przez Haldex.

Za lepka

Smarowniczka

Podr cznik projektanta

Kontrola jako ci
Po monta u 100% dzwigni ABA przechodzi program testowy
jako ci / funkcjonalno ci o wysokim stopniu. Po zatwierdzeniu
na tylnej pokrywie automatycznie nabijany jest symbol "G".

Ostrze enie!
Nie u ywa klucza udarowego dla rub sze ciok tnych przekładni limakowej - mog zosta zniszczone wewn trzne elementy! = Utrata gwarancji.

Regulowa tylko z now spr

yn !

Ostrze enie!
Siła spr yny rubowej okre lona jest dla
regulacji pocz tkowej dla nowej spr yny i
Normalnie zmniejsza si podczas transportu i działania, ale nie mo e by , nawet je li
jest poni ej specyfikacji dla regulacji pocz tkowej, ponownie regulowana. Dzwignia
ABA jest szczelnie zamkni ty w fabryce
poprzez zanitowanie pokrywy tylnej.
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Lista kontrolna po instalacji wst pnej
1.

Czy maksymalne napr enie ujawniaj ce si na stałym
mocowaniu ramienia steruj cego mie ci si w specyfikacji?

2.

Czy dzwignia ABA podczas skoku powrotnego powraca do
swojego zdefiniowanego punktu spoczynkowego?

3.

Czy rami steruj ce jest wła ciwie zainstalowane /
wyregulowane i nie jest nara one na nadmierne obci enie w
dowolnym kierunku? W celu sprawdzenia tego zdejmij
sworze z łbem płaskim i otworem na zawleczk . (Je li jest
serwomotor spr yny hamulcowej, musi zosta w pełni
zwolniony = minimalnie 6 bar). Je li otwór sworznia z łbem
płaskim i otworem na zawleczk i otwory tulei dzwigniaa
ABA pozostaj ze sob zestrojone, instalacja jest
prawidłowa. Je li popychacz siłownikay hamulcowej lub
dzwignia ABA porusza si w dowolnym kierunku, instalacj
nale y poprawi . (Według instrukcji instalacyjnych firmy
Haldex.)

4.

Czy wspornik mocuj cy jest wła ciwie zainstalowany?

5.

Czy luz osiowy dzwigni ABA na wypustach wału S-cam
mie ci si w specyfikacji?

6.

Zaleca si zainstalowa funkcj zabezpieczaj c , gdy
u ywana jest siłownik spr ynowy.

7.

Czy maksymalny efektywny skok siłownika (okre lony przez
producenta siłownika) nie jest przekroczony przy pełnym
hamowaniu? (Patrz specyfikacja dla danego siłownika)

8.

Rami steruj ce, typu pływaj cego: ruba ustalaj ca jest
wła ciwie dopasowana = wysuni ta ~2 mm przez wkład
plastykowy.
9.

Czy rozdział

Rami steruj ce hamowania

pomi dzy
kołami / osiami
Wspornik kotwowy
jest w
równowadze?
ruba
Przegrzewanie
zespołu koło /
o / pojazd mo e by wska nikiem nadmiernego hamowania
na osi przegrzanej, ale równie niedostatecznego hamowania
na innych osiach / kołach nie pracuj cych wła ciwie.
Normalnie nie jest to powodowane poprzez dzwignie ABA.
Skonsultuj z instrukcjami producentów pojazdów.
10. Sprawd działanie dzwigni ABA po instalacji: Obró wałek
limakowy o 180o w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Pozostaw klucz na nakr tce. Naci nij /
zwolnij hamulec około 5 razy - klucz porusza si w kierunku
zgodnym do ruchu wskazówek zegara przy ka dym skoku
powrotnym - działanie jest prawidłowe.
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Instrukcje pomiaru momentu zwolnienia

Zdejmij dzwignia hamulca i b ben.

Doł cz do wałka rozpieraka specjalne narz dzie 76977.
U yj klucza dynamometrycznego (~0-70 Nm).

Obró o ~110o w kierunku zgodnym, odczytaj przy k cie
90o podczas ruchu powrotnego (zmierz 3 razy i u rednij). Maksymalny moment zwolnienia przy obrocie o 90o
= 20 Nm.

Dane Techniczne
•

Obci enie wej ciowe: według SAE J1462, moment
znamionowy 2600 Nm.

•

Maksymalny moment wej ciowy: 3000 Nm.

•

Moment zwolnienia przy obrocie wałka rozpieraka
o 90o: Maksymalnie 20 Nm (mierzone podczas
zwalniania hamulca, a nie naciskania).

•

Cz
regulacyjna: AA1 8% nadwy ki. S-ABA 3%
nadwy ki przy zastosowaniu.

•

Moment rozregulowania, nowy dzwignia ABA:
minimalnie 32 Nm. Wymiana / ograniczenie awaryjne: 18
Nm. Moment rozregulowania mierzony jest przy pomocy
momentu kontrolnego potrzebnego do obrotu nakr tki
wału limakowego w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Odczytaj z klucza
dynamometrycznego przy pierwszym klikni ciu.

•

Pomiar momentu deregulacji

Maksymalna zgi cie (= luz pomi dzy tulej a wałem S-cam (A+B)+zgi cie) odkryte dla stylu mocowania ramienia sterowniczego: 0,5 mm.
max 0,5
mm
elastycznoci

Układ stały ramienia steruj cego

15
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•

Luz osiowy dzwigni ABA na wielowypustach wałka rozpieraka: 0,5 - 2,0 mm.

•

Smar Haldexol: na bazie wapnia (repelent wodny),
dodatek EP, NLGI 2. Zakres temperatury -40 do
+100oC. Punkt separacji (kropelkowania): 140oC.
Haldexol jest w pełni kompatybilny ze smarami na
bazie litu (smar podwoziowy).

•

Zakres temperatury roboczej dzwigni ABA: -40 do
+80oC. Warto pikowa +110oC.

Układ stały ramienia steruj cego

•

Smarowanie automatyczne: standardowe smarowanie automatyczne smarem ciekłym, maksymalne
wej cie 0,1-0,2 cm3/3-6 godzin w zale no ci od instalacji.

•

Malowanie: Do malowania dzwigni ABA firmy
Haldex odpowiednie s wszystkie typy farby. Przed
pomalowaniem dzwignia ABA musi zosta oczyszczony (według wymaga producenta farby).

Układ elastyczny/ruchomy ramienia steruj cego

