Powietrzne uk∏ady hamulcowe
Budowa i diagnostyka

Lech Biedrzycki, Witold Opasewicz

Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI
PREZES mgr W∏adys∏aw Polesiƒski
REDAKTOR NACZELNY mgr in˝. Krzysztof Trzeciak
e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl
SEKRETARZ REDAKCJI mgr in˝. El˝bieta Woêniak
e-mail: e.wozniak@automotoserwis.com.pl
ADRES REDAKCJI ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa
tel. 678-64-90, fax 679-71-01
www.automotoserwis.com.pl

REKLAMA
Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy
Gra˝yna Ka∏u˝yƒska
Specjalista ds. Reklamy
Magdalena Dyszy tel. 678-37-33
e-mail: m.dyszy@automotoserwis.com.pl
PRENUMERATA: tel. 678-38-05
GRAFIKA I ¸AMANIE: MAT-Andrzej Glanda
DRUK: TAURUS, Kazimierów 13 k. Halinowa

Spis treÊci
Od autorów
1. Budowa i dzia∏anie uk∏adów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.1. Wymagania europejskie i krajowe stawiane powietrznym uk∏adom hamulcowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.2. Przyk∏ady typowych uk∏adów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1.2.1. Powietrzne uk∏ady hamulcowe pojazdów samochodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1.2.2. Powietrzne uk∏ady hamulcowe przyczep i naczep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
1.3. Przeznaczenie i dzia∏anie podstawowych zespo∏ów w uk∏adach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
1.3.1. èród∏o energii - spr´˝arka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
1.3.2. Przygotowanie powietrza, rozdzia∏ i zapewnienie niezb´dnego poziomu energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
1.3.3. Uk∏ad sterowania i przenoszenia energii hamulca roboczego pojazdu samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
1.3.4. Uk∏ad sterowania i przenoszenia energii hamulca awaryjnego i postojowego pojazdu samochodowego . . . . . .40
1.3.5. Po∏àczenie uk∏adów powietrznych pojazdu ciàgnàcego i przyczepy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
1.3.6. Uk∏ady hamulcowe przyczepy i naczepy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

2. Diagnostyka uk∏adów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
2.1. Zakres diagnostyki i sprz´t diagnostyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
2.2. Przyk∏ad instrukcji badaƒ diagnostycznych uk∏adu w pojeêdzie samochodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
2.3. Pomiar czasu reakcji uk∏adu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

3. Diagnostyka zespo∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
4. Zasady bezpieczeƒstwa przy monta˝u i demonta˝u oraz diagnostyce zespo∏ów uk∏adu . . . . . . . . . . . . . . . .66

4

Poradnik SERWISOWY

1. Budowa i dzia∏anie uk∏adów
1.1. Wymagania europejskie i krajowe
stawiane powietrznym uk∏adom
hamulcowym
Wymagania dotyczàce tych uk∏adów sà zawarte
w Regulaminie 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej przy ONZ, stanowiàcym rezultat Porozumienia
Genewskiego z 1958 r. na temat jednolitych warunków technicznych dla zespo∏ów i cz´Êci pojazdów
drogowych wp∏ywajàcych na bezpieczeƒstwo ruchu drogowego.
Polska, jako jeden z sygnatariuszy porozumienia, przyj´∏a ten dokument jako obowiàzujàcy

w Polsce przy procedurze dopuszczenia typu pojazdu do ruchu drogowego. W krajach Unii Europejskiej obowiàzuje dokument analogiczny - Dyrektywa 71/320/EEC z póêniejszymi zmianami. Z chwilà
przystàpienia Polski do UE dokument ten b´dzie
obowiàzywa∏ równie˝ w Polsce.
Mi´dzy powy˝szymi dokumentami nie ma ró˝nic merytorycznych, a wymagania w nich zawarte
mo˝na pogrupowaç wg schematu (rys. 1.1).
èród∏o energii (1.3.1 na rys. 1.1)
Jako kryterium oceny wydajnoÊci spr´˝arki
przyjmuje si´ czas nape∏nienia zbiorników do wartoÊci ciÊnienia okreÊlonej przez wytwórc´ pojazdu,

Rys. 1.1. Schemat podzia∏u powietrznych uk∏adów hamulcowych pojazdów odpowiadajàcy podzia∏owi wymagaƒ stawianych
hamulcom:
1.3.1. èród∏o energii
1.3.2. Rozdzia∏ i zapewnienie niezb´dnego poziomu energii
1.3.3 + 1.3.6. Konstrukcja uk∏adów sterowania i przenoszenia energii hamulca roboczego
1.3.4. Konstrukcja uk∏adów sterowania i przenoszenia energii hamulca awaryjnego
1.3.5. Po∏àczenie uk∏adów powietrznych pojazdu ciàgnàcego i przyczepy
A do K - z∏àcza kontrolne (do pod∏àczenia ciÊnieniomierzy), 1 - spr´˝arka, 2 - przygotowanie powietrza, 3 - zbiornik, 4 - zawór
przep∏ywowy, 5 - g∏ówny zawór hamulcowy, 6 - si∏ownik przeponowy, 7 - automatyczny regulator si∏y hamowania, 8 - zawór
przekaênikowy, 9 - si∏ownik przeponowo-spr´˝ynowy, 10 - r´czny zawór hamulcowy, 11 - zawór sterowania hamowaniem przyczepy,
12, 13 - z∏àcza przewodów, 14 - zawór hamowania przyczepy, 15 - czujnik ciÊnienia
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przy której pojazd uzyskuje skutecznoÊç hamowania przypisanà hamulcowi roboczemu.
WartoÊç tego ciÊnienia (p) powinna byç podana
w dokumentacji pojazdu.
Czas nape∏nienia uk∏adu powinien byç mierzony
w czasie pracy spr´˝arki przy maksymalnej mocy lub
obrotach silnika, na które pozwala regulator obrotów.
Wymagane czasy nape∏nienia zbiorników sà zestawione w tabl. 1.
Je˝eli w pojeêdzie zastosowano dodatkowe
zbiorniki, które stanowià rezerw´ spr´˝onego powietrza do uruchamiania urzàdzeƒ nie nale˝àcych
do uk∏adu hamulcowego, a ich pojemnoÊç przekracza 20% ∏àcznej pojemnoÊci zbiorników uk∏adu ha-

Opcja uk∏adu
powietrznego

Tablica 1
Czas nape∏niania (min)
t1
t2
przy 65% p
przy p

uk∏ad pojazdu
nie przystosowanego
3
do ciàgni´cia przyczepy

6

uk∏ad pojazdu
przystosowanego
6
do ciàgni´cia przyczepy

9

mulcowego, to wtedy czas t3 potrzebny do nape∏nienia najniekorzystniej usytuowanego w stosunku
do spr´˝arki zbiornika wynosi odpowiednio:
✘ dla pojazdów nie przystosowanych do ciàgni´cia przyczepy t3 = 8 min
✘ dla pojazdów przystosowanych do ciàgni´cia
przyczepy t3 = 11 min
Rozdzia∏ i zapewnienie niezb´dnego poziomu
energii (1.3.2 na rys. 1.1)
Wymagania dotyczà uk∏adów hamulca roboczego, awaryjnego i postojowego oraz zasilania urzàdzeƒ nie nale˝àcych do uk∏adu hamulcowego.
Zgodnie z wymaganiami uk∏ad hamulca roboczego powinien byç podzielony na co najmniej dwa
niezale˝ne obwody. Oznacza to, ˝e powietrze t∏oczone ze spr´˝arki powinno nape∏niaç co najmniej
dwa zbiorniki hamulca roboczego. NieszczelnoÊç
w jednym z obwodów mo˝e jedynie w ograniczony
sposób wp∏ywaç na poziom ciÊnienia w zbiornikach obwodów pozosta∏ych.
Poziom ciÊnienia w zbiornikach obwodów nie
uszkodzonych przy kontynuowaniu zasilania powinien zapewniç zahamowanie pojazdu ze szczàtkowà skutecznoÊcià, co najmniej równà 30% pe∏nej
skutecznoÊci uk∏adu hamulca roboczego.
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Ponadto przy nie pracujàcej spr´˝arce i poczàtkowym ciÊnieniu (p) w zbiornikach, okreÊlonym przez
wytwórc´ pojazdu, po oÊmiu pe∏nych uruchomieniach hamulca roboczego wartoÊç ciÊnienia w zbiornikach nie powinna byç ni˝sza od niezb´dnej do
uzyskania skutecznoÊci hamulca awaryjnego.
Podobny warunek jest postawiony dla uk∏adu
hamulcowego przyczepy z tà ró˝nicà, ˝e poziom ciÊnienia po oÊmiu zahamowaniach nie powinien
spaÊç poni˝ej po∏owy ciÊnienia poczàtkowego.
Uk∏ad hamulca awaryjnego powinien byç zasilany w taki sposób, aby przy braku ciÊnienia w jednym z obwodów uk∏adu hamulca roboczego pozosta∏a mo˝liwoÊç hamowania pojazdu ze skutecznoÊcià hamulca awaryjnego.
Dodatkowe wymagania dotyczà hamulca awaryjnego, w którym zastosowano si∏owniki spr´˝ynowe (uruchamiane spadkiem ciÊnienia).
W takim rozwiàzaniu powinny byç spe∏nione
nast´pujàce warunki:
✘ uk∏ad hamulca awaryjnego powinien byç wyposa˝ony w niezale˝ny zbiornik lub zasilany
z dwóch innych niezale˝nych obwodów, w taki
sposób, aby spadek ciÊnienia w tych obwodach nie
spowodowa∏ automatycznego uruchomienia si∏owników spr´˝ynowych
✘ przy ca∏kowitym opró˝nieniu uk∏adu nape∏nienie zbiorników hamulca roboczego do ciÊnienia,
przy którym hamulec ten mo˝e osiàgnàç skutecznoÊç hamowania awaryjnego, powinno nastàpiç zanim w si∏ownikach spr´˝ynowych wystàpi ciÊnienie luzowania, które stanowi 80% wartoÊci minimalnej ustalonej przez regulator ciÊnienia
✘ zapas spr´˝onego powietrza w uk∏adzie hamulca awaryjnego pojazdu samochodowego powinien umo˝liwiaç co najmniej trzykrotne w∏àczenie
i zwolnienie si∏owników spr´˝ynowych przy maksymalnej wartoÊci ciÊnienia poczàtkowego ustalanej w uk∏adzie przez regulator ciÊnienia
✘ zapas spr´˝onego powietrza w uk∏adzie hamulcowym przyczepy, w której zastosowano si∏owniki spr´˝ynowe do uruchamiania hamulca postojowego, powinien umo˝liwiaç co najmniej trzykrotne zwolnienie hamulców przyczepy po od∏àczeniu
jej od pojazdu ciàgnàcego i przy ciÊnieniu 7,5 bara
w przewodzie zasilajàcym przed jej od∏àczeniem
Wyposa˝enie dodatkowe, zasilane spr´˝onym
powietrzem, powinno byç tak pod∏àczone do uk∏adu hamulcowego, aby w trakcie dzia∏ania tego wyposa˝enia nie mog∏o nastàpiç obni˝enie ciÊnienia
w uk∏adzie hamulca roboczego poni˝ej poziomu,
przy którym bez kontynuowania zasilania b´dzie
mo˝na uzyskaç po czterech kolejnych pe∏nych uruchomieniach hamulca roboczego jeszcze skutecz-

noÊç hamulca awaryjnego. Dzia∏anie wyposa˝enia
dodatkowego w przyczepie, zasilanego spr´˝onym
powietrzem z uk∏adu hamulcowego, nie powinno
powodowaç w przewodzie zasilajàcym spadku ciÊnienia do poziomu 80% jego minimalnej wartoÊci.
W przypadku nieszczelnoÊci w obwodzie tego
wyposa˝enia powinna byç zagwarantowana skutecznoÊç hamowania przyczepy nie ni˝sza ni˝ 80%
wartoÊci przypisanej.
Po∏àczenie uk∏adów powietrznych pojazdu
ciàgnàcego i przyczepy (1.3.5 +1.3.6 na rys. 1.1)
Po∏àczenie to powinno byç realizowane za pomocà dwóch przewodów, z których jeden jest przeznaczony do zasilania zbiorników, a drugi do sterowania uk∏adu hamulcowego przyczepy. W celu zapewnienia wymienialnoÊci pojazdów samochodowych i przyczep ujednolicono wartoÊci ciÊnieƒ
w obu przewodach.
CiÊnienia w przewodach sterujàcym i zasilajàcym, przy pe∏nym uruchomieniu hamulca roboczego, powinny mieÊciç si´ w granicach od 6,5 do 8,5
barów.
Równie istotne dla zamiennoÊci pojazdów sà zunifikowane z∏àcza przewodów, które majà nast´pujàce cechy:
✘ z∏àcza przewodu sterujàcego nie powinno daç
si´ po∏àczyç ze z∏àczami przewodu zasilajàcego
obu pojazdów; w∏aÊciwoÊç ta powinna byç zagwarantowana przez odpowiednie zró˝nicowanie konstrukcji z∏àczy
✘ z∏àcze przewodu zasilajàcego w pojeêdzie ciàgnàcym powinno byç wyposa˝one w zawór odcinajàcy, który samoczynnie odcina wyp∏yw powietrza
po od∏àczeniu przyczepy
✘ z∏àcze przewodu sterujàcego w pojeêdzie ciàgnàcym powinno byç wyposa˝one w analogiczny
zawór odcinajàcy, jeÊli nie jest w inny sposób zapewnione odcinanie wyp∏ywu powietrza do atmosfery przez to z∏àcze, gdy pojazd ciàgnàcy jest hamowany bez pod∏àczonej przyczepy
✘ z∏àcza zasilajàce i sterujàce powinny byç rozró˝nione kolorami: sterujàce - ˝ó∏tym, zasilajàce czerwonym
JeÊli pojazd ciàgnàcy jest ciàgnikiem siod∏owym
lub innym typem pojazdu ∏àczonego przegubowo
z pojazdem ciàgni´tym, to przewody elastyczne po∏àczenia powinny znajdowaç si´ po stronie pojazdu
ciàgnàcego. W innych przypadkach znajdujà si´
one po stronie przyczepy.
W przypadku p´kni´cia przewodu zasilajàcego
lub innej awarii, powodujàcej opró˝nianie tego
przewodu, powinno nastàpiç samoczynne uruchomienie hamulców przyczepy. Powinno ono nastà-

piç równie˝, gdy w czasie uruchomienia hamulca
roboczego w przewodzie sterujàcym ujawni si´ nieszczelnoÊç. W obu przypadkach, przy pe∏nym uruchomieniu sterowania hamulców przyczepy powinien nastàpiç w przewodzie zasilajàcym spadek ciÊnienia do 1,5 bara, najpóêniej w ciàgu 2 s.
Przy spadku ciÊnienia z pr´dkoÊcià 1 bar/s samoczynne hamowanie powinno zaczàç si´, zanim ciÊnienie w przewodzie zasilajàcym osiàgnie 2 bary.
Odhamowanie od∏àczonej przyczepy od pojazdu
ciàgnàcego za pomocà urzàdzenia luzujàcego w instalacji przyczepy jest mo˝liwe pod warunkiem, ˝e
przy ponownym zasilaniu spr´˝onym powietrzem
wraca ono do po∏o˝enia wyjÊciowego.
Konstrukcja uk∏adów sterowania i przenoszenia
energii hamulca roboczego (1.3.3 +1.3.6 na rys. 1.1)
Hamulec roboczy pojazdu samochodowego powinien zapewniaç stopniowanie hamowania i odhamowania przez co najmniej dwa niezale˝ne obwody powietrznego uk∏adu hamulcowego, dzia∏ajàcego na wszystkie ko∏a pojazdu.
W zespole z∏o˝onym z pojazdu samochodowego
i przyczepy lub naczepy, pojazd ciàgni´ty powinien
byç wyposa˝ony w niezale˝ny uk∏ad hamulcowy
sterowany z pojazdu ciàgnàcego, dzia∏ajàcy na
wszystkie ko∏a.
Sterowanie hamulców przyczepy powinno byç
mo˝liwe z dwóch niezale˝nych obwodów uk∏adu
hamulca roboczego pojazdu ciàgnàcego.
Przy uszkodzeniu jednego z tych obwodów pozosta∏y powinien zapewniaç cz´Êciowe lub ca∏kowite uruchomienie hamulców przyczepy, zachowujàc stopniowoÊç dzia∏ania tych hamulców.
Konstrukcja zespo∏u pe∏niàcego to zadanie powinna byç taka, aby jego dzia∏anie, mimo ˝e
w normalnych warunkach pracy znajduje si´ on
w spoczynku, mog∏o byç ∏atwo kontrolowane
przez kierowc´.
Uk∏ad hamulca roboczego pojazdu ciàgnàcego
powinien byç tak skonstruowany, aby przy uszkodzeniu uk∏adu hamulcowego przyczepy lub przerwaniu przewodu zasilajàcego pozostawa∏a jeszcze
mo˝liwoÊç hamowania tego pojazdu ze skutecznoÊcià hamulca awaryjnego.
Sterowanie hamulców przyczepy powinno byç
realizowane wy∏àcznie przy jednoczesnym uruchomieniu hamulców pojazdu ciàgnàcego.
Niedopuszczalne jest hamowanie w zespole pojazdów tylko przyczepy. Odpowiednia synchronizacja dzia∏ania hamulców obu pojazdów powinna
zapobiegaç utracie prostoliniowego toru, prowadzàcej do sk∏adania si´ zespo∏u. Warunkiem prawid∏owej synchronizacji jest taki dobór skutecznoÊci

Poradnik SERWISOWY

7

Rys. 1.2. Wymagany zakres wskaênika hamowania w funkcji
ciÊnienia w z∏àczu przewodu sterujàcego dla pojazdów
ciàgnàcych i przyczep (z wyjàtkiem ciàgników siod∏owych
i naczep). Zale˝noÊci wymagane wg wykresu powinny byç
stosowane odpowiednio do poÊrednich stanów obcià˝enia
i osiàgane w sposób samoczynny
Wskaênik hamowania (stosunek sumy si∏ hamowania do sumy
nacisków statycznych kó∏): TM/PM - dla pojazdu ciàgnàcego,
TR/PR - dla przyczepy, pm - ciÊnienie w z∏àczu przewodu
sterujàcego, ---- dla pojazdu obcià˝onego, - - - - dla pojazdu
bez obcià˝enia

hamowania przyczepy w funkcji ciÊnienia w przewodzie sterujàcym, aby w pierwszej fazie hamowania pojawi∏a si´ w sprz´gu pojazdów nieznaczna si∏a rozciàgajàca, utrzymujàca wspó∏osiowoÊç pojazdu ciàgnàcego i przyczepy.
Wymagany zakres wskaênika hamowania
w funkcji ciÊnienia w przewodzie sterujàcym dla
pojazdu ciàgnàcego i przyczepy przedstawia rys.
1.2. Prawid∏owy przebieg tej zale˝noÊci powinien
znajdowaç si´ w oznaczonych polach dla pojazdu
obcià˝onego i pustego.
W celu uzyskania korzystniejszego doboru skutecznoÊci hamowania do warunków obcià˝enia pojazdu dopuszcza si´ stosowanie regulatorów si∏y
hamowania, które dopasowujà ciÊnienie w si∏ownikach do obcià˝enia osi pojazdu.
Warunkiem zastosowania tych urzàdzeƒ jest samoczynne ich dzia∏anie. W przypadku uszkodzenia
sterowania regulatora w pojeêdzie samochodowym
powinna byç mo˝liwoÊç zatrzymania tego pojazdu
ze skutecznoÊcià hamulca awaryjnego, a w przypadku przyczepy - z co najmniej 30% przypisanej
skutecznoÊci.
Wszystkie urzàdzenia sterujàce, których funkcja
jest zwiàzana z dzia∏aniem niezale˝nych obwodów
(np. dwuobwodowe zawory uk∏adu hamulca roboczego, dwuobwodowe zawory przekaênikowe), po-
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winny mieç takà konstrukcj´, aby przecieki
z uszkodzonego obwodu by∏y odprowadzane do atmosfery. Umo˝liwia to szybkie ustalenie nieszczelnoÊci obwodu.
W∏aÊciwoÊci dynamiczne powietrznego uk∏adu
hamulcowego sà oceniane na podstawie kryterium
czasu wzrostu ciÊnienia w si∏ownikach usytuowanych najmniej korzystnie w stosunku do organu
sterujàcego. Czas ten mierzy si´ od chwili uruchomienia hamulców do osiàgni´cia w si∏ownikach
75% ciÊnienia asymptotycznego (ustalajàcego si´
w si∏ownikach po pe∏nym uruchomieniu hamulca
roboczego), przy ciÊnieniu poczàtkowym w zbiornikach równym dolnej wartoÊci ustalonej przez regulator ciÊnienia. WartoÊç ta powinna byç podana
przez producenta pojazdu. Czas zmierzony w ww.
warunkach nie powinien przekraczaç 0,6 s przy
czasie uruchamiania hamulców 0,2 s.
W przypadku pojazdów samochodowych przystosowanych do ciàgni´cia przyczep okreÊlono wymagane czasy wzrostu ciÊnienia w z∏àczu sterujàcym.
Czas mierzony od poczàtku uruchomienia hamulców do odpowiedniej wartoÊci ciÊnienia
asymptotycznego w z∏àczu zawiera tabl. 2.
Tablica 2
% ciÊnienia asymptotycznego

t (s)

10

0,2

75

0,4

Czas wzrostu ciÊnienia w si∏ownikach przyczepy
ustala si´ na podstawie pomiaru za pomocà symulatora instalacji powietrznej pojazdu ciàgnàcego, spe∏niajàcego warunki okreÊlone w Regulaminie 13.
Przy u˝yciu symulatora czas wzrostu ciÊnienia
od 0,65 w przewodzie sterujàcym do 4,9 barów
w si∏ownikach nie powinien przekraczaç 0,4 s, przy
czym powinien on mieç w przybli˝eniu charakter
liniowy.
Przyk∏ad przebiegu omówionych ciÊnieƒ
w funkcji czasu oraz wymagane czasy reakcji uk∏adu przedstawia rys. 1.3.
Konstrukcja uk∏adów sterowania i przenoszenia
energii hamulca awaryjnego (1.3.4 na rys. 1.1)
Uk∏ad hamulca awaryjnego powinien byç niezale˝ny od uk∏adu hamulca roboczego. Funkcj´ tego
uk∏adu mo˝e pe∏niç dodatkowo uk∏ad hamulca roboczego, jeÊli ka˝dy z jego niezale˝nych obwodów
zapewnia skutecznoÊç przypisanà hamulcowi awaryjnemu. W takim przypadku uk∏ady hamulca roboczego i awaryjnego mogà mieç wspólny organ
sterujàcy.

Rys. 1.3. Przebieg ciÊnienia w funkcji czasu oraz wymagane czasy reakcji uk∏adów samochodu i przyczepy

Uk∏ad hamulca awaryjnego, tak jak i roboczego,
powinien zapewniaç stopniowoÊç wzrostu i spadku
ciÊnienia w si∏ownikach hamulcowych. Ponadto
uruchomienie hamulca awaryjnego w pojeêdzie
ciàgnàcym powinno powodowaç jednoczesne uruchomienie hamulców przyczepy. Nie dopuszcza si´
hamowania tylko samej przyczepy.
JeÊli w uk∏adzie sà zastosowane si∏owniki spr´˝ynowe do uruchamiania hamulca postojowego, to
mogà one byç wykorzystane równie˝ do uruchamiania hamulca awaryjnego. Nie dopuszcza si´ wykorzystywania tych si∏owników do uruchamiania
hamulca roboczego. Zastosowanie si∏owników
spr´˝ynowych w uk∏adzie hamulca awaryjnego
i postojowego umo˝liwia wprowadzenie jednego
organu sterujàcego dla obu rodzajów hamulców,
pod warunkiem, ˝e uruchomienie hamulca awaryjnego jest realizowane przez stopniowy spadek ciÊnienia w si∏ownikach spr´˝ynowych.
Po ka˝dorazowym uruchomieniu si∏owników
spr´˝ynowych ponowne ich zwolnienie powinno
byç mo˝liwe, gdy w uk∏adzie hamulca roboczego
jest wystarczajàcy poziom ciÊnienia, przy którym
mo˝na zahamowaç pojazd lub zespó∏ pojazdów ze
skutecznoÊcià szczàtkowà przypisanà hamulcowi
roboczemu.
Dostosowanie uk∏adu do okresowej diagnostyki
i sygnalizacji uszkodzenia
W celu okresowej kontroli uk∏ad powietrzny powinien byç wyposa˝ony w niezb´dnà liczb´ z∏àczy
kontrolnych. Z∏àcza te powinny byç tak rozmiesz-

czone, aby mo˝na by∏o w ka˝dym z niezale˝nych
obwodów skontrolowaç ciÊnienie w zbiornikach
oraz w si∏ownikach.
W przypadku zastosowania dodatkowych zespo∏ów regulujàcych ciÊnienie, np. w zale˝noÊci od obcià˝enia, z∏àcza te powinny byç zamontowane na
wejÊciu i wyjÊciu z takiego zespo∏u.
JeÊli regulator si∏y hamowania jest sterowany
z zawieszenia powietrznego, to wymagane jest dodatkowe z∏àcze kontrolne w celu symulacji warunków obcià˝enia w czasie diagnostyki. Z∏àcza powinny byç zamontowane w taki sposób, aby by∏y ∏atwo
dost´pne, a ich usytuowanie powinno odpowiadaç
najmniej korzystnym warunkom z punktu widzenia
czasu nape∏niania si∏owników. Konstrukcja z∏àczy
kontrolnych powinna byç zgodna z normà ISO-3583.
W celu u∏atwienia badaƒ diagnostycznych pojazd powinien mieç umieszczonà w widocznym
miejscu tabliczk´ z zestawem informacji o powietrznym uk∏adzie hamulcowym (tabl. 3).
Informacje te powinny byç równie˝ ∏atwo dost´pne w inny sposób (np. w instrukcji obs∏ugi,
elektronicznym rejestrze danych itp.).
Pojazdy wyposa˝one w regulatory si∏y hamowania powinny mieç dodatkowo umieszczonà na
trwale w widocznym miejscu tabliczk´ charakteryzujàcà dzia∏anie tego urzàdzenia (tabl. 4).
Ka˝dy powietrzny uk∏ad hamulcowy powinien
byç wyposa˝ony w urzàdzenia ostrzegawcze, sygnalizujàce spadek ciÊnienia w zbiornikach hamulca roboczego i awaryjnego do poziomu krytycznego. Poziom krytyczny w uk∏adzie hamulca robocze-
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Tablica 3
Spr´˝arka/zawór
redukcyjny ciÊnienia1

Maksymalne ciÊnienie
wy∏àczania = …… bar

Minimalne ciÊnienie
w∏àczania = …… bar

Czteroobwodowy zawór
zabezpieczajàcy

Statyczne ciÊnienie
zabezpieczajàce

Zawór sterujàcy
hamulcami przyczepy
lub przekaênikowy zawór
hamowania przyczepy

Odpowiednie ciÊnienie uzyskane przy ciÊnieniu
sterowania 3,0 bar = …………….. bar

=……………….. bar

Minimalne konstrukcyjne ciÊnienie
w uk∏adzie hamulcowym roboczym
do obliczeƒ1, 2
OÊ (osie)
hamulcowego3

Typ si∏ownika
roboczy/postojowy
Skok

maksymalny3

/

/

/

smax =……….mm

D∏ugoÊç dêwigni3 = ………… mm
1
2
3

nie dotyczy przyczep
gdy ró˝ni si´ od normalnego ciÊnienia w∏àczenia
dotyczy tylko przyczep

Tablica 4
Dane sterowania

obcià˝ony

Obcià˝enie
pojazdu

OÊ nr 2
nacisk na pod∏o˝e
[daN]

CiÊnienie
na wejÊciu
[bar]

Znamionowe
ciÊnienie na wyjÊciu
[bar]

obcià˝ony
nie obcià˝ony

10000
1500

6
6

6
2,4

F

L
nie obcià˝ony
F = 100 mm
L = 150 mm
go odpowiada takiej wartoÊci ciÊnienia, przy której
bez ponownego nape∏nienia zbiorników mo˝liwe
jest uruchomienie uk∏adu hamulca roboczego po
raz piàty, po czterech kolejnych pe∏nych uruchomieniach, i uzyskanie skutecznoÊci przypisanej hamulcowi awaryjnemu.
Urzàdzenie ostrzegawcze powinno byç stale
i bezpoÊrednio pod∏àczone do obwodu oraz przekazywaç sygna∏ optyczny (czerwony) na desk´ rozdzielczà samochodu. W uk∏adzie hamulca awaryjnego z si∏ownikami spr´˝ynowymi urzàdzenie
ostrzegawcze powinno wysy∏aç czerwony sygna∏
ostrzegawczy, gdy ciÊnienie spadnie do wartoÊci lu-
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zowania si∏owników (ciÊnienie, przy którym zaczyna si´ ruch t∏oczyska si∏ownika).
Sygna∏y ostrzegawcze powinny byç widoczne
przy Êwietle dziennym. Uszkodzenie elementów
sk∏adowych urzàdzeƒ ostrzegawczych nie powinno
wp∏ywaç na obni˝enie skutecznoÊci hamowania.
Istotnym czynnikiem dla utrzymania wymaganej skutecznoÊci hamowania jest samoczynna korekcja skoku si∏owników (zw∏aszcza przeponowych), po nagrzaniu hamulców oraz w miar´ zu˝ycia ok∏adzin hamulcowych. Mechanizm samoczynnej korekcji powinien mieç takà konstrukcj´,
aby po nagrzaniu poprzedzajàcym och∏odzenie ha-

mulców by∏o zapewnione skuteczne hamowanie
pojazdu.
Wymagania nie obj´te Regulaminem 13
Poza wymaganiami warunkujàcymi dopuszczenie typu pojazdu do ruchu drogowego, istniejà specyficzne wymagania dotyczàce niezawodnoÊci
i trwa∏oÊci powietrznych uk∏adów hamulcowych
w ró˝nych warunkach eksploatacji. Wymagania te
sà zwykle okreÊlone w dokumentacji technicznej
producentów pojazdów oraz dostawców zespo∏ów
i cz´Êci stosowanych w powietrznych uk∏adach hamulcowych. Najwa˝niejsze z nich dotyczà szczelnoÊci uk∏adu, trwa∏oÊci zespo∏ów oraz wra˝liwoÊci
na temperatur´ otoczenia. SzczelnoÊç uk∏adu
sprawdza si´ za pomocà pomiaru spadku ciÊnienia
w uk∏adzie po okreÊlonym up∏ywie czasu. Np. firma WABCO przyjmuje jako dopuszczalny spadek
ciÊnienia o 5% po up∏ywie 3 min w si∏ownikach hamulcowych nape∏nionych do ciÊnienia stanowiàcego po∏ow´ ciÊnienia maksymalnego ustalonego
w uk∏adzie przez regulator.
Producenci zespo∏ów hamulcowych ustalili na
podstawie d∏ugotrwa∏ych obserwacji kryteria trwa∏oÊci poszczególnych zespo∏ów w zale˝noÊci od ich
intensywnoÊci pracy w czasie eksploatacji. Kryteria
te okreÊlajà liczb´ cykli pracy zespo∏ów w przeci´tnych, umownych warunkach eksploatacji.
Minimalna, wymagana liczba cykli dla bardzo
intensywnie pracujàcych zespo∏ów wynosi 106.
Wra˝liwoÊç dzia∏ania zespo∏ów na temperatur´
otoczenia wyra˝a si´ zakresem temperatury, w którym zespó∏ zachowuje charakterystyk´ pracy
mieszczàcà si´ w wymaganych polach tolerancji.
Zakres ten dla wspó∏czeÊnie stosowanych zespo∏ów
wynosi od -40°C do +80°C.

1.2. Przyk∏ady typowych uk∏adów
1.2.1. Powietrzne uk∏ady hamulcowe pojazdów
samochodowych
Zadaniem uk∏adów pojazdów samochodowych
jest dostarczanie, rozdzia∏, przechowywanie i uzupe∏nianie podczas pracy silnika energii spr´˝onego
powietrza potrzebnej do hamowania. Realizacja tego zadania oraz utrzymywanie w uk∏adach odpowiedniego zakresu ciÊnienia powietrza powinno
zapewniç spe∏nienie wszystkich wymagaƒ opisanych w pkt. 1.1 i uzyskiwanie wymaganej skutecznoÊci hamowania. Zadaniem uk∏adów jest tak˝e
przygotowanie powietrza zasysanego z atmosfery
tak, aby zapewniç bezawaryjne dzia∏anie hamulców w zmiennych warunkach eksploatacji.
Wymienione zadania jednakowe dla wszystkich
uk∏adów powodujà, ˝e ich schematy w ró˝nych pojazdach sà podobne. Ró˝nice wynikajà z przeznaczenia pojazdów. Inne schematy sà typowe dla samochodów ci´˝arowych przeznaczonych do ciàgni´cia przyczep lub ciàgników siod∏owych, a inne
dla autobusów. Równie˝ post´p techniczny prowadzi do zró˝nicowania schematów uk∏adów pojazdów produkowanych w ró˝nym czasie.
Jeden z najstarszych uk∏adów spotykanych jeszcze w Polsce w samochodach ci´˝arowych jest pokazany na rys. 1.4. Zastosowano w nim a˝ cztery
zespo∏y zabezpieczajàce ciÊnienie w obwodach:
dwuobwodowy zawór zabezpieczajàcy „4”, dwa zawory przep∏ywowe „25” i jeden „31”. Odmra˝acz
„3” s∏u˝y do nasycania powietrza Êrodkiem przeciwmroênym, wymaga codziennej obs∏ugi. Podobnie k∏opotliwa jest obs∏uga r´cznych zaworów odwadniajàcych „8” w zbiornikach. Wspó∏czesne rozwiàzania opisano w pkt. 1.3.2.
Rys. 1.4. Powietrzny uk∏ad
hamulcowy samochodu
ci´˝arowego

Poradnik SERWISOWY

11

Regulacja si∏ hamowania osi przedniej jest realizowana przez zawór korygujàcy „10”, a osi tylnej przez automatyczny regulator si∏y hamowania „11”.
Zagadnienie regulacji jest omówione w pkt. 1.3.3.
Zawór sterowania hamowaniem przyczepy „15”
jest po∏àczony tylko jednym przewodem z g∏ównym zaworem hamulcowym „9”. W przypadku
awarii tego obwodu hamulca roboczego, hamowanie przyczepy jest mo˝liwe tylko przy pomocy r´cznego zaworu hamulcowego „18”. Jest on przeznaczony do uruchamiania hamulca awaryjnego i postojowego i po∏àczony tak˝e z zaworem „15”. Tak
ryzykownych rozwiàzaƒ obecnie nie stosuje si´.
Opis sterowania hamowaniem przyczepy zawiera
pkt 1.3.5.
W celu przyspieszenia dzia∏ania hamulca awaryjnego zastosowano w uk∏adzie wg rys. 1.4 zawór
przekaênikowy „19” mi´dzy zaworem „18” i cz´Êciami spr´˝ynowymi si∏owników przeponowospr´˝ynowych „14” osi tylnej. Jest to prawid∏owe
rozwiàzanie, stosowane tak˝e w najnowszych uk∏adach. Uk∏ad hamulca awaryjnego jest opisany
w pkt. 1.3.4.
Rozmieszczenie i liczba z∏àczy kontrolnych „26”
umo˝liwia tylko cz´Êciowà diagnostyk´ uk∏adu. Na
rys. 1.4 sà pokazane tak˝e zespo∏y nie nale˝àce do

hamulca roboczego, awaryjnego czy sterowania hamowaniem przyczepy. Jest to pneumatyczny mechanizm wspomagajàcy sprz´g∏a „20”, zawór trójdro˝ny „21” oraz si∏owniki „22” i „23”, s∏u˝àce do
sterowania hamulca silnikowego.
W przypadku braku mo˝liwoÊci zasilania z w∏asnej spr´˝arki „1”, instalacja przedstawiona na rys.
1.4 mo˝e byç zasilana przez pojazd holujàcy. Dostarczanie spr´˝onego powietrza odbywa si´ wtedy
przez zawór zwrotny „24”.
Rys. 1.5 przedstawia przyk∏ad konwencjonalnego uk∏adu spotykanego w wielu eksploatowanych
samochodach ci´˝arowych dostosowanych do ciàgni´cia przyczep. W samochodach obecnie produkowanych musi byç on jednak wyposa˝any w ABS,
aby by∏ zgodny z obowiàzujàcymi wymaganiami
(na rys. nie ma tego urzàdzenia).
Uk∏ad spe∏nia te same funkcje, jakie realizuje
uk∏ad pokazany na rys. 1.4. Jest w nim jednak mniej
zespo∏ów. Zamiast odmra˝acza zastosowano osuszacz „4”. Mo˝e on byç zintegrowany z regulatorem
ciÊnienia „3” i stanowiç z nim jeden zespó∏. Zabezpieczenie ciÊnienia zapewnia 4-obwodowy zawór zabezpieczajàcy „5” i zawór zwrotny „13”. G∏ówny zawór hamulcowy „15” ma w dolnej sekcji t∏ok dwuÊrednicowy. Umo˝liwia to korygowanie si∏y hamowa-

Rys. 1.5. Powietrzny uk∏ad hamulcowy samochodu ci´˝arowego (WABCO)
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Rys. 1.6. Powietrzny uk∏ad hamulcowy ciàgnika siod∏owego z ABS (BOSCH)

nia osi przedniej bez dodatkowego zespo∏u. Nie jest
potrzebny zawór korygujàcy (rys. 1.4 - pozycja 10).
Automatyczny regulator si∏y hamowania „18” jest
zintegrowany z zaworem przekaênikowym. Przyspiesza to zadzia∏anie hamulca roboczego. Uk∏ad hamulca awaryjnego, podobnie jak w uk∏adzie na rys. 1.4,
sk∏ada si´ z r´cznego zaworu hamulcowego „16” (innej konstrukcji ni˝ na rys. 1.4), zaworu przekaênikowego „20” i cz´Êci spr´˝ynowych si∏owników przeponowo-spr´˝ynowych „19”. Zawór sterujàcy hamowaniem przyczepy „17” otrzymuje sygna∏ z obu obwodów hamulca roboczego (za zaworem „15’) i z r´cznego zaworu hamulcowego. Dzia∏anie wymienionych
zaworów jest opisane w pkt. 1.3.1 do 1.3.5.
Uk∏ad pokazany na rys. 1.6 jest przeznaczony
dla ciàgnika siod∏owego. Dlatego ma elastyczne
przewody zakoƒczone z∏àczami „16a” i „16b”. Przewody te ∏àczà zawór sterujàcy hamowaniem przyczepy „15” z uk∏adem naczepy. Dzia∏anie tej cz´Êci
uk∏adu jest opisane w pkt. 1.3.5.
Na rysunku u˝yto typowych oznaczeƒ przy∏àczy
zespo∏ów. Symbole graficzne zespo∏ów sà zgodne
z normà DIN 74 253. Zespó∏ „2” to regulator ciÊnienia zintegrowany z osuszaczem. Zbiornik 4/IV jest
zbiornikiem regeneracyjnym osuszacza (pkt 1.3.2).

Modulatory „8” sà zespo∏ami wykonawczymi
ABS. G∏ówny zawór hamulcowy „7” wspó∏pracuje
z automatycznym regulatorem si∏y hamowania zintegrowanym z zaworem przekaênikowym „10”. Zapewnia to dostosowanie si∏y hamowania osi tylnej
do nacisków na oÊ. Przyspiesza tak˝e dzia∏anie tylnego obwodu. ABS dostosowuje si∏y hamowania do
zmian przyczepnoÊci opon do jezdni. Taki podzia∏
funkcji zmniejsza liczb´ zadzia∏aƒ modulatorów,
a tym samym ich zu˝ycie.
Awaryjny (i postojowy) uk∏ad hamulcowy sk∏ada
si´, jak w wi´kszoÊci samochodów, z r´cznego zaworu hamulcowego „13” i zaworu przekaênikowego
„14” oraz cz´Êci spr´˝ynowych si∏owników „11”.
Czujniki ciÊnienia oznaczono liczbà „6”. Zabezpieczanie ciÊnienia jest podobne jak w uk∏adzie na
rys. 1.5 (zaworami „3” i „12”).
Rys. 1.7 przedstawia uproszczony schemat uk∏adu
hamulcowego autobusu. Du˝e zapotrzebowanie na
spr´˝one powietrze (hamulce, zawieszenie, otwieranie drzwi, sterowanie zwalniacza i inne) wymaga du˝ej obj´toÊci zbiorników „4”. Na rysunku sà pokazane
cztery zbiorniki. Zbiornik „2a” to zbiornik regeneracyjny osuszacza. W autobusach nie sà potrzebne zespo∏y zasilania i sterowania hamulców przyczepy.
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Rys. 1.7. Przyk∏ad powietrznego uk∏adu hamulcowego autobusu
z ABS (oznaczenia zespo∏ów jak na rys. 1.6)

Rozk∏ady nacisków na osie autobusu nie obcià˝onego i obcià˝onego niewiele si´ ró˝nià. Dlatego
nie trzeba stosowaç automatycznego regulatora
i zaworu korygujàcego. Blokowaniu kó∏ hamowanych przeciwdzia∏a ABS. Na rysunku sà pokazane
cztery modulatory „8”.
Zawory przekaênikowe „14” przyspieszajà dzia∏anie roboczego i awaryjnego uk∏adu hamulcowego.
Bywajà te˝ stosowane zawory przekaênikowe
o dwóch przy∏àczach sterujàcych. Sà to zawory
przekaênikowe opisane w pkt. 1.3.4. Oprócz przyspieszenia dzia∏ania hamulców, zabezpieczajà one
mechanizmy hamujàce przed przecià˝eniem, gdy˝
uniemo˝liwiajà jednoczesne uruchomienie obu rodzajów hamulców.
W autobusach Autosan stosowany jest „automatyczny prze∏àcznik hamowania”. Jest to zawór przekaênikowy o trzech przy∏àczach sterujàcych.
Oprócz dwóch wymienionych ju˝ funkcji, uruchaRys. 1.8. Przyk∏ad powietrzno-hydraulicznego uk∏adu
hamulcowego samochodu ci´˝arowego z ABS
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mia on hamulec awaryjny, gdy nie dzia∏a tylny obwód hamulca roboczego.
Rys. 1.8 przedstawia powietrzno-hydrauliczny
uk∏ad samochodu ci´˝arowego. Uk∏ad ten, gdy nie
jest wyposa˝ony w ABS, mo˝e byç mniej skomplikowany ni˝ pokazany na rysunku. Wystarczy wtedy
w ka˝dym obwodzie hamulca roboczego jeden zespó∏ „20”, z∏o˝ony z si∏ownika uruchamiajàcego
(t∏okowego lub przeponowego) i jednoobwodowej
pompy hamulcowej, po∏àczonej z cylindrami rozpierajàcymi „22”.
Dla skutecznego hamowania samochodu wyposa˝onego w ABS niezb´dne jest zastosowanie co
najmniej trzech modulatorów „8”. Dlatego stosuje
si´ system trójkana∏owy (rys. 1.8). Jeden zespó∏
„20” uruchamia hamulce obu kó∏ przednich. Dwa
zespo∏y dzia∏ajà indywidualnie na hamulce kó∏ tylnych. W ka˝dym kanale dzia∏a modulator ABS „8”.
W ten sposób uzyskuje si´ optymalne wykorzystanie przyczepnoÊci kó∏ tylnych. Si∏y hamowania kó∏
przednich sà dostosowane do przyczepnoÊci ko∏a
b´dàcego w gorszej sytuacji, przy ni˝szej przyczepnoÊci. Jest to rozwiàzanie kompromisowe, które zapewnia dostatecznà statecznoÊç i kierowalnoÊç pojazdu oraz skutecznoÊç hamowania.
Zespo∏ami wykonawczymi hamulca awaryjnego
i postojowego sà si∏owniki spr´˝ynowe „23”. Sterowane przez r´czny zawór hamulcowy „13” uruchamiajà mechanizmy hamujàce za poÊrednictwem
ci´gien lub dzia∏ajà na nie bezpoÊrednio.
Zasilanie i sterowanie hamowaniem przyczepy
odbywa si´ jak w uk∏adach na rys. 1.5 i 1.6 za poÊrednictwem zespo∏ów „15”, „16a” i „16b”.
Rys. 1.9 przedstawia przyk∏ad powietrznego
uk∏adu hamulcowego ze sterowaniem elektronicznym EBS (EBS z j. niem. Elektronisch geregeltes
Bremssystem lub j. ang. Electronic Brake System;
w j´zyku niemieckim u˝ywana jest tak˝e nazwa
Elektronisch-Pneumatisch Bremssystem - EPB).
Uk∏ad ten, przeznaczony do samochodu
ci´˝arowego lub ciàgnika siod∏owego, nale˝y do zupe∏nie nowej generacji hamulców
powietrznych.
Wprowadzenie sterowania elektronicznego, zamiast pneumatycznego (uk∏ady na
rys. 1.4÷1.8), poprawia dzia∏anie roboczego uk∏adu hamulcowego pod wieloma
wzgl´dami. Skraca si´ czas reakcji uk∏adu
(czas od chwili uruchomienia hamulców
do osiàgni´cia ciÊnienia okreÊlonego
w wymaganiach, pkt 1.1). Zwi´ksza si´
precyzja sterowania, polepsza si´ dostosowanie si∏ hamowania do nacisków i przyczepnoÊci kó∏ oraz synchronizacja dzia∏a-

Rys. 1.9. Przyk∏ad powietrznego uk∏adu hamulcowego
ze sterowaniem elektronicznym EBS w samochodzie ci´˝arowym
lub ciàgniku siod∏owym (WABCO)

1 - zespo∏y przygotowania spr´˝onego powietrza i regulacji
ciÊnienia (jak w uk∏adach konwencjonalnych)
2 - elektroniczny zawór hamulcowy (odpowiednik g∏ównego
zaworu hamulcowego + sterownik EBS) nadajàcy sygna∏y
elektryczne na dwóch równoleg∏ych przewodach, a w razie
awarii EBS sygna∏y ciÊnieniowe w dwóch obwodach
pneumatycznych; podczas dzia∏ania EBS opóênienie
hamowania zale˝y od nacisku na peda∏, niezale˝nie od stanu
obcià˝enia pojazdu; daje to kierujàcemu „wyczucie”
hamowania jak w samochodach osobowych
3 - centralny elektroniczny zespó∏ sterujàcy EBS (ECU)
4 - proporcjonalny zawór przekaênikowy (zawór
elektromagnetyczny z czujnikiem ciÊnienia w si∏ownikach osi
przedniej), w razie awarii EBS dzia∏a jak zwyk∏y zawór
przekaênikowy
5 - modulator osi tylnej ze sterownikiem elektronicznym;
zintegrowane zawory proporcjonalne regulujà ciÊnienie
w si∏ownikach osi tylnej oraz realizujà funkcje ABS i ASR,
po∏àczone sà z nimi czujniki pr´dkoÊci kó∏ i zu˝ycia nak∏adek
6 - modulator ABS ko∏a osi przedniej (jak w uk∏adzie
konwencjonalnym)
7 - czujnik pr´dkoÊci ko∏a, czujnik zu˝ycia nak∏adek
(nie pokazany na rysunku)
8 - zawór sterowania hamowaniem przyczepy (naczepy)
- zawór elektromagnetyczny z czujnikiem ciÊnienia, spe∏nia
wszystkie funkcje zaworu konwencjonalnego, w razie awarii
EBS dzia∏a jak zawór konwencjonalny; tak˝e z∏àcze
elektryczne EBS do hamulców przyczepy (naczepy) w sieci
przekazywania danych CAN
9 - r´czny zawór hamulcowy i zawór przekaênikowy uk∏adu
awaryjnego i postojowego (jak w uk∏adzie konwencjonalnym)
10 - zawór zabezpieczajàcy osi tylnej, w razie awarii EBS
w∏àcza sterowanie pneumatyczne hamulców tej osi
11, 12, 13, 14 - elektroniczne zespo∏y sterujàce: przek∏adni,
zawieszenia powietrznego, zwalniacza, silnika

Rys. 1.10. Przyk∏ad uk∏adu hamulcowego dwuosiowej naczepy (WABCO)
1- z∏àcze przewodu zasilajàcego (czerwone), 2 - z∏àcze przewodu sterujàcego (˝ó∏te), 3 - filtr przewodowy, 4 - zawór luzujàcy,
5 - zbiornik, 6 - zawór odwadniajàcy, 7, 12, 13 - z∏àcza kontrolne, 8 - zawór hamowania przyczepy
9 - automatyczny regulator si∏y hamowania, konieczny ze wzgl´du na bardzo du˝e ró˝nice nacisków na osie bez obcià˝enia
i z obcià˝eniem; typ regulatora zale˝y od tego, jakie jest zawieszenie: na resorach czy powietrzne; regulatory r´czne tylko w starych
przyczepach, 14, 15 - si∏owniki t∏okowe lub (obecnie cz´Êciej) przeponowe
18 - zawór ograniczenia ciÊnienia (nie stosuje si´ w naczepie jednoosiowej i w naczepach z wyrównaniem nacisków na osie)
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nia hamulców pojazdu ciàgnàcego i przyczepy
lub naczepy.
EBS wspó∏pracuje z pozosta∏ymi systemami
elektronicznymi (rys. 1.9), tworzàc ∏àcznie system
„Telligent”. Realizowane sà wszystkie dotychczas
znane funkcje: ABS (przeciwdzia∏anie blokowaniu
kó∏ hamowanych), EBV (rozdzia∏ si∏ hamowania na
osie), ASR (przeciwdzia∏anie poÊlizgowi kó∏ nap´dzanych), sygnalizacja zu˝ycia nak∏adek i inne.
Wykorzystujàc te same zespo∏y wykonawcze
mo˝na dostosowaç program EBS do ró˝nych pojazdów. Dzia∏a system diagnostyki pok∏adowej, zapami´tywania i sygnalizacji usterek. Z∏àcze kontrolne
umo˝liwia diagnostyk´ w stacji diagnostycznej.
Diagnostyka cz´Êci pneumatycznej odbywa si´ podobnie jak w uk∏adach konwencjonalnych.
Zalety uk∏adu na rys. 1.9 mogà byç w pe∏ni wykorzystane, gdy przyczepa lub naczepa sà tak˝e wyposa˝one w EBS. Mo˝liwa jest jednak wspó∏praca
EBS ciàgnika z uk∏adem konwencjonalnym pojazdu
ciàgni´tego.
1.2.2. Powietrzne uk∏ady hamulcowe przyczep i naczep
Zadaniem uk∏adów przyczep i naczep jest przyj´cie energii spr´˝onego powietrza dostarczanej z pojazdu ciàgnàcego, przechowanie jej i u˝ycie do hamowania. Hamowanie jest uzale˝nione od sygna∏ów

z ciàgnika lub urzàdzenia uruchamiajàcego na przyczepie (naczepie). Przep∏yw powietrza w uk∏adzie
powinien byç zgodny z wymaganiami opisanymi
w pkt. 1.1.
Najprostszy powietrzny uk∏ad hamulcowy dwuosiowej naczepy jest pokazany na rys. 1.10. Opisy
dzia∏ania zespo∏ów sà podane w pkt. 1.3.5 i 1.3.6.
Uk∏ad pokazany na rysunku nale˝y do grupy bardzo podobnych uk∏adów dla naczep jedno- i trójosiowych. Nie mo˝e byç stosowany w obecnie produkowanych naczepach, gdy˝ nie ma systemu
przeciwblokujàcego ABS.
Rys. 1.11 przedstawia uk∏ad trójosiowej przyczepy z ABS. Zawór hamowania przyczepy z zaworem
luzujàcym oznaczono „27”. Dwa automatyczne regulatory „34” i „35” dostosowujà si∏y hamowania
osi do ich obcià˝enia. Dodatkowo zawór korygujàcy
„32” przeciwdzia∏a przehamowaniu osi przedniej
przy hamowaniach cz´Êciowych (pkt 1.3.3).
Modulator ABS „37” zabezpiecza jednoczeÊnie oba
ko∏a przednie przed zablokowaniem podczas hamowania. Symetryczne dostosowanie si∏ hamowania kó∏
osi kierowanej do warunków przyczepnoÊci sprzyja
zachowaniu statecznoÊci ruchu przyczepy. Modulatory „38” i „39” dostosowujà si∏y hamowania oddzielnie
lewych i prawych kó∏ tylnych osi do przyczepnoÊci,
co umo˝liwia wzrost skutecznoÊci hamowania.

Rys. 1.11. Przyk∏ad uk∏adu hamulcowego trójosiowej przyczepy z ABS (WABCO)
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Rys. 1.12. Uklad hamulcowy trójosiowej naczepy z zawieszeniem powietrznym i Vario Compact ABS (WABCO): 3 - czujnik pr´dkoÊci
ko∏a, 4 - automatyczny regulator si∏y hamowania sterowany pneumatycznie, 8 - zbiornik, 9 - si∏ownik przeponowy, 10 - si∏ownik
przeponowo-spr´˝ynowy

Dla przyspieszenia dzia∏ania hamulców osi tylnych, bardziej oddalonych od zaworu „27”, modulatory „38” i „39” sà zasilane bezpoÊrednio ze zbiornika „28”. CiÊnienie z zaworu „27” jest tylko ciÊnieniem sterujàcym. Gdy nast´puje automatyczne zahamowanie przyczepy po rozszczelnieniu przewodu zasilajàcego ze z∏àczem „22” (pkt 1.3.6), mo˝na
przy pomocy dodatkowego zaworu luzujàcego „33”
odhamowaç ko∏a osi kierowanej (ko∏a tylne zostajà
zahamowane). U∏atwia to po∏àczenie zahamowanej
przyczepy z ciàgnikiem.
Sterowanie ABS odbywa si´ za pomocà zespo∏u
elektronicznego „36” po∏àczonego przez z∏àcze „24”
z pojazdem ciàgnàcym.
Na rys. 1.12 jest pokazany uk∏ad naczepy z nowej generacji Vario Compact ABS. Zaworem uruchamiajàcym jest zespó∏ „1” po∏àczony przez podwójny zawór luzujàcy „7” z przewodem zasilajàcym „5” i po∏àczony z przewodem sterujàcym „6”.
Automatyczny regulator „4” sterowany z zawieszenia powietrznego pe∏ni takà samà funkcj´ jak w poprzednich uk∏adach.
Zamiast dwóch (lub wi´cej) pojedynczych modulatorów ABS zastosowano modulator „2”. Czujniki pr´dkoÊci kó∏ sà oznaczone „3”.
W naczepie sà cztery si∏owniki przeponowo-spr´˝ynowe „10”. Ich cz´Êci spr´˝ynowe uruchamiane
prawym (czerwonym) przyciskiem zaworu „7” sà zespo∏ami wykonawczymi hamulca postojowego. Lewy
przycisk (czarny) zaworu „7” s∏u˝y do odhamowania
naczepy po jej automatycznym zahamowaniu.
Zawór dwudro˝ny „11” zabezpiecza przed jednoczesnym uruchomieniem obu hamulców: robo-

czego i postojowego (pkt 1.3.4). W przyczepie wyposa˝onej w ABS tej samej generacji Vario Compact
jest jeszcze drugi automatyczny regulator i modulator ABS osi przedniej (jak na rys. 1.11).
Rys. 1.13 przedstawia przyk∏ad powietrznego
uk∏adu hamulcowego ze sterowaniem elektronicznym EBS w trójosiowej naczepie z zawieszeniem
powietrznym. Uk∏ad jest przeznaczony do wspó∏pracy z uk∏adem ciàgnika siod∏owego (podobnym
do pokazanego na rys. 1.9), lecz wyposa˝onym
w przewody elastyczne do po∏àczenia z przewodami naczepy.
Z∏àcze elektryczne ISO 7638+CAN zapewnia
zasilanie elektryczne i dzia∏anie magistrali danych
EBS (samo z∏àcze ISO 7638 s∏u˝y do ∏àczenia ABS
w zespo∏ach pojazdów z uk∏adami konwencjonalnymi).
Uk∏ad EBS dla przyczepy jest podobny do pokazanego na rys. 1.13. Ma dodatkowy zawór przekaênikowy EBS (u˝ywany tak˝e w naczepach z osiami
skr´tnymi) do jednoczesnej modulacji ciÊnienia
w obu si∏ownikach osi przedniej. Zawór jest odpowiednikiem trójstanowego modulatora. Zawór ma
czujnik ciÊnienia. Jest zblokowany z zespo∏em „1”
(rys. 1.13) i sterowany podczas dzia∏ania EBS przez
sterownik modulatora „12”. Mo˝e pracowaç jak
w uk∏adzie konwencjonalnym, bez ABS, gdy zawiedzie EBS. Z opisu tego wynika, ˝e uk∏ad EBS przyczepy ma oprócz z∏àczy, zbiornika i si∏owników,
cztery zespo∏y.
Uk∏ad konwencjonalny na rys. 1.11 ma 8 zespo∏ów. Zmniejszenie liczby zespo∏ów jest jednà z zalet EBS.
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Rys. 1.13. Powietrzny uk∏ad hamulcowy ze sterowaniem elektronicznym EBS w trójosiowej naczepie z zawieszeniem powietrznym
(WABCO): 1 - zawór EBS uruchamiajàcy hamulce naczepy, 4 - czujnik obcià˝enia osi,12 - modulator EBS, pozosta∏e oznaczenia jak na
rys. 1.12

Uk∏ady EBS przyczep i naczep mogà wspó∏pracowaç z uk∏adami konwencjonalnymi pojazdów
ciàgnàcych.

1.3. Przeznaczenie i dzia∏anie
podstawowych zespo∏ów w uk∏adach
1.3.1. èród∏o energii - spr´˝arka
Zale˝nie od masy i rodzaju pojazdu pojemnoÊç
spr´˝arki wynosi od ok. 50 do ponad 700 cm3.
Orientacyjny zakres pojemnoÊci spr´˝arek jednocylindrowych to 50-350 cm3, dwucylindrowych 200-700 cm3. WydajnoÊç powietrza, okreÊlana przy
ciÊnieniu atmosferycznym, waha si´ od ok. 70 do
ponad 900 dm3/min. Moc potrzebna do nap´du
spr´˝arki, zale˝nie od jej wielkoÊci, sposobu nap´du i innych uwarunkowaƒ wynosi od 1,0 do 10,0
kW. Przy zakresie mocy silników pojazdów z uk∏adami powietrznymi 80-400 kW, moc nap´du spr´˝arki wynosi 1,2 do 2,5% mocy silnika.
Najwi´kszà pojemnoÊç majà spr´˝arki autobusów miejskich i samochodów ci´˝arowych o najwi´kszej masie ca∏kowitej (np. w pojazdach Volvo 704 cm3). W samochodzie ci´˝arowym DAF F95
spr´˝arka ma pojemnoÊç 440 cm3. W Iveco, zale˝nie od masy maksymalnej pojazdu, stosuje si´ spr´˝arki od 159 do 440 cm3.
Energia spr´˝onego powietrza o ciÊnieniu pm
(MPa), w zbiorniku o pojemnoÊci V(m3) wyra˝ona
jest iloczynem ciÊnienia i obj´toÊci:
E = 103pm ¥ V (J)
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Dla przyk∏adu, gdy pm = 0,8 MPa i V = 0,1 m3
(100 dm3), to energia zawarta w spr´˝onym powietrzu E = 80 J. JeÊli nape∏nianie uk∏adu odbywa∏oby
si´ przy sta∏ej mocy nap´du w czasie 6 min (zgodnie z Regulaminem 13 EKG), Êrednia moc odpowiadajàca tej energii wynios∏aby 0,22 kW. W rzeczywistoÊci moc nap´du spr´˝arki musi byç wielokrotnie
wi´ksza. Wynika to z niskiej sprawnoÊci spr´˝ania,
strat w nap´dzie spr´˝arki, jej oporów wewn´trznych oraz oporów przep∏ywu po stronie ssania
i t∏oczenia. Poza tym spr´˝arka powinna byç dobrana tak, aby pracowa∏a tylko przez cz´Êç czasu pod
obcià˝eniem, gdy jest w ruchu. Zapewnia to ch∏odzenie wewn´trzne spr´˝arki po przerwaniu t∏oczenia.
Wed∏ug danych katalogowych producentów
spr´˝arek, w omówionym wy˝ej przyk∏adzie moc
nap´du powinna wynosiç co najmniej 2,0 kW.
Zastosowanie zbyt ma∏ej spr´˝arki dla ograniczenia mocy traconej na jej nap´d, wyd∏u˝a czas
pracy pod obcià˝eniem. Podobnie jej z∏y stan techniczny (obni˝enie wydajnoÊci) lub nieszczelnoÊç
instalacji, powodujàca wycieki spr´˝onego powietrza, zwi´kszajà obcià˝enie energetyczne i przyspieszajà zu˝ycie spr´˝arki.
Spr´˝arki, oprócz liczby cylindrów, pojemnoÊci
i wydajnoÊci majà tak˝e inne, ró˝niàce je cechy. Nale˝à do nich sposób ch∏odzenia, smarowania, nap´du, mocowania. Celowe jest omówienie tych ró˝nic
z podaniem oznaczeƒ stosowanych w informacjach
wydawanych przez producentów. Na przyk∏ad firma WABCO stosuje oznaczenia:

L

- ch∏odzenie powietrzne (g∏owica i kad∏ub
u˝ebrowane)
W - ch∏odzenie p∏ynem (po∏àczenie z uk∏adem
ch∏odzenia silnika)
TD - smarowanie rozbryzgowe z doprowadzeniem
oleju pod ciÊnieniem
TH - smarowanie rozbryzgowe z r´cznym
wlewaniem i okresowà wymianà oleju
w skrzyni korbowej
UD - smarowanie obiegowe z doprowadzeniem
oleju pod ciÊnieniem
UH - smarowanie obiegowe z r´cznym wlewaniem
oleju do skrzyni korbowej
Spotyka si´ tak˝e smarowanie mg∏à olejowà we
wspólnej przestrzeni ze skrzynià korbowà silnika
(mocowanie ko∏nierzem z du˝ym otworem w podstawie skrzyni korbowej spr´˝arki).
Stosowane sà nast´pujàce oznaczenia przy∏àczy
spr´˝arek:
0 - ssanie powietrza z atmosfery
2 - t∏oczenie spr´˝onego powietrza do instalacji
3 - odpowietrzenie skrzyni korbowej
(gdy jest indywidualne)
81 - dop∏yw oleju pod ciÊnieniem
82 - odp∏yw oleju
9 - dop∏yw lub odp∏yw p∏ynu ch∏odzàcego
(gdy mo˝na odwracaç kierunek przep∏ywu)
91 - dop∏yw p∏ynu ch∏odzàcego
92 - odp∏yw p∏ynu ch∏odzàcego
Nap´d spr´˝arki odbywa si´ za pomocà pasków
klinowych lub ko∏a z´batego na jej wale korbowym.
Odpowiednio mocowana jest skrzynia korbowa:
ko∏nierzem w dole skrzyni korbowej (paski) lub ko∏nierzem z p∏aszczyznà prostopad∏à do osi wa∏u (ko∏o z´bate).
Przyk∏ady spr´˝arek jedno- i dwucylindrowej
z ch∏odzeniem g∏owic p∏ynem (W) i nap´dem ko∏em z´batym (nie pokazane) przedstawia rys. 1.14.
Na rys. 1.15 pokazana jest spr´˝arka dwucylindrowa z ch∏odzeniem g∏owicy i cylindrów p∏ynem (W).
Spr´˝arki ch∏odzone powietrzem (L) i nap´dzane paskami klinowymi przedstawia rys. 1.16 (kó∏
pasowych nie ma na rysunku).
Ssanie powietrza (O) przez spr´˝ark´ musi odbywaç si´ przez filtr. Stosowane sà filtry indywidualne lub ssanie przez filtr powietrza zasysanego
przez silnik. W obu przypadkach zanieczyszczenie
filtru powoduje zwi´kszenie oporów ssania i obni˝enie wydajnoÊci spr´˝arki.
Regulacja ciÊnienia powietrza t∏oczonego przez
spr´˝ark´ odbywa si´ za pomocà regulatora (pkt
1.3.2). W ma∏ych spr´˝arkach, np. o pojemnoÊci 76
cm3, stosowana jest te˝ samostabilizacja ciÊnienia.
Maksymalne uzyskiwane ciÊnienie samostabilizacji

Rys. 1.14. Przyk∏ady spr´˝arek z ch∏odzeniem p∏ynem
i nap´dem ko∏ami z´batymi (KNORR)

Rys. 1.15. Spr´˝arka z ch∏odzeniem g∏owicy i cylindrów p∏ynem
i nap´dem ko∏ami z´batymi (KNORR)

Rys. 1.16. Spr´˝arki ch∏odzone powietrzem i nap´dzane
paskami klinowymi (FOS)

Poradnik SERWISOWY

19

jest zale˝ne od stosunku maksymalnej obj´toÊci komory spr´˝ania do minimalnej. Nie jest stosowany
regulator ciÊnienia. Osiàga ono w praktyce wartoÊç
do 1,8 MPa (np. 1,7±0,01 MPa). W eksploatacji ciÊnienie samostabilizacji jest uzale˝nione tak˝e od
szczelnoÊci i temperatury spr´˝arki.
Rys. 1.17 przedstawia przyk∏ad spr´˝arki o pojemnoÊci 159 cm3 TD, L, natomiast rys. 1.18 - jej
charakterystyki. Sprawdzenie tych charakterystyk
jest mo˝liwe tylko w badaniach laboratoryjnych.
Podczas diagnostyki hamulców w pojeêdzie mo˝na
jednak sprawdziç czas nape∏nienia uk∏adu (pkt 1.1).

Rys. 1.17. Przyk∏ad jednocylindrowej spr´˝arki ch∏odzonej
powietrzem (WABCO)

Dla obni˝enia energii zu˝ywanej przez spr´˝ark´
stosuje si´ urzàdzenia zmniejszajàce moc nap´du, gdy
spr´˝arka nie t∏oczy powietrza do uk∏adu. Oszcz´dnoÊci wp∏ywajà korzystnie na bilans energetyczny pojazdu. Zmniejsza si´ zu˝ycie paliwa, zw∏aszcza w pojazdach o du˝ym zapotrzebowaniu powietrza.
Jednym z dawno znanych sposobów jest przymusowe otwieranie zaworu ssàcego, gdy ciÊnienie
za spr´˝arkà osiàga maksymalnà wartoÊç. Otwar-

ciem steruje zawór odcinajàcy (zamiast regulatora
ciÊnienia). Schemat takiego rozwiàzania jest pokazany na rys. 1.19. Inne, nowsze rozwiàzanie stosowane w spr´˝arkach z zaworami listwowymi przedstawia rys. 1.20. Dodatkowa p∏ytka „4” przesuwana
jest t∏okiem „5” sterowanym ciÊnieniem za regulatorem „6”. Gdy za regulatorem ciÊnienie osiàga wartoÊç wy∏àczania, t∏ok przesuwa p∏ytk´ (za poÊrednictwem kàtowej dêwigni) w lewo.
Podczas ruchu t∏oka w gór´, zamiast t∏oczenia
powietrza do uk∏adu, odbywa si´ jego spr´˝anie.
Gdy t∏ok przesuwa si´ w dó∏, zamiast ssania odbywa si´ rozpr´˝anie. W ten sposób energia tracona na spr´˝anie jest odzyskiwana, oprócz
tej cz´Êci, która jest zu˝ywana na pokonanie
oporów ruchu spr´˝arki nie dostarczajàcej
powietrza. Gdy ciÊnienie za regulatorem obni˝a si´ do ciÊnienia w∏àczania, regulator odcina po∏àczenie z t∏okiem „5” i odpowietrza
przewód. Spr´˝yna powrotna cofa t∏ok „5”
i p∏ytk´ „4” do po∏o˝enia odpowiadajàcego
t∏oczeniu powietrza.
Rozwiàzanie to jest znane jako ESS (Energie Spar System). Producent ocenia oszcz´dnoÊç zu˝ycia paliwa w autobusie miejskim
z zawieszeniem powietrznym i spr´˝arkà
ESS 600 cm3 na ok. 560 dm3/rok.
Warto wiedzieç, ˝e spr´˝arki nowe oraz regenerowane (taƒsze) ró˝nià si´ oznakowaniem.
Na przyk∏ad w firmie WABCO ostatnia cyfra
numeru katalogowego na czarnej tabliczce
spr´˝arki nowej to „0”. Spr´˝arka regenerowana ma tabliczk´ czerwonà z ostatnia cyfrà „7”.
1.3.2. Przygotowanie powietrza, rozdzia∏
i zapewnienie niezb´dnego poziomu energii
Utrzymanie odpowiedniego ciÊnienia powietrza
w instalacji hamulcowej jest niezb´dne dla spe∏nienia wymagaƒ w zakresie skutecznoÊci hamowania.
Regulacja ciÊnienia polega na przerwaniu t∏oczenia
powietrza, gdy ciÊnienie osiàga maksymalnà, za∏o˝onà przez producenta wartoÊç. WartoÊç ta jest nazywana „ciÊnieniem wy∏àczania”. Gdy ciÊnienie

Rys. 1.18. Przyk∏ad
charakterystyki spr´˝arki
z rys. 1.17 (FOS POLMO)

20

Poradnik SERWISOWY

Rys. 1.21. Przyk∏ad
regulatora ciÊnienia
i jego przekrój (WABCO)

Rys. 1.19. Spr´˝arka z przymusowym otwieraniem zaworu
ssàcego: 0 - przy∏àcze dolotowe, 1 - zawór t∏oczny,
2 - przy∏àcze wylotowe, 3 - zawór ssàcy, 4 - przy∏àcze sterujàce

Rys. 1.20. Schemat dzia∏ania systemu ESS (KNORR): 1 - zawór
ssàcy, 2 - komora ssania, 3 - komora spr´˝ania, 4 - dodatkowa
p∏ytka, 5 - t∏ok sterujàcy, 6 - regulator ciÊnienia

spada w wyniku zu˝ycia cz´Êci spr´˝onego powietrza do minimalnej wartoÊci zapewniajàcej jeszcze
uzyskanie wymaganej skutecznoÊci hamowania,
nast´puje w∏àczenie t∏oczenia. Minimalne ciÊnienie jest nazywane „ciÊnieniem w∏àczania”.
Utrzymanie ciÊnienia w zakresie wymienionych
wartoÊci jest realizowane najcz´Êciej przez regulator

ciÊnienia. Przyk∏ad widoku regulatora oraz jego
uproszczony przekrój sà pokazane na rys. 1.21. Powietrze ze spr´˝arki przep∏ywa przez przy∏àcze „1”,
filtr „m”, komor´ „D”, zawór zwrotny „g”, przy∏àcze
„21” do instalacji pojazdu oraz do komory „A”. Przy
ciÊnieniu wy∏àczania nacisk na przepon´ „t” i t∏ok
„s” przekracza si∏´ spr´˝yny „c” regulowanà Êrubà
„a”. Przepona i t∏ok unoszà si´, przelot „u” zamyka
si´, a przelot „r” otwiera. Powietrze przep∏ywa do komory „E” i przesuwa t∏ok „p” w dó∏, pokonujàc si∏´
spr´˝yny „n”. Przelot „o” otwiera si´ i spr´˝arka pracuje „na wydmuch” przez odpowietrznik „3”. Zawór
„g” zamyka si´ i zabezpiecza ciÊnienie w instalacji.
Spadek ciÊnienia za regulatorem do ciÊnienia w∏àczania powoduje powrót cz´Êci do po∏o˝enia (jak na
rys.) i rozpocz´cie t∏oczenia powietrza do instalacji.
Zawór bezpieczeƒstwa sk∏ada si´ ze spr´˝yny
„d” i t∏oka „e”. Wzrost ciÊnienia w kanale „B” do ciÊnienia otwarcia powoduje uniesienie t∏oka i wypuszczenie nadmiaru powietrza przez wylot „f”. Sà
stosowane regulatory bez wbudowanych zaworów
bezpieczeƒstwa, które wyst´pujà wtedy jako osobne zespo∏y.
Przy∏àcze „1-2” s∏u˝y do pompowania opon. Po
odkr´ceniu nakr´tki ochronnej „h” i nakr´ceniu koƒ-
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cówki przewodu do pompowania, popychacz „j” zostaje przesuni´ty w lewo do zamkni´cia po∏àczenia
kana∏u „D” z przy∏àczem „21”. Powietrze ze spr´˝arki przep∏ywa kana∏em „C” do opony. Przy wzroÊcie
ciÊnienia w przy∏àczu „1-2” do wartoÊci od 0,9 do 1,0
MPa otwiera si´ zawór zabezpieczajàcy „l” i powietrze uchodzi do atmosfery przez otwór „k”.
Istniejà odmiany regulatorów z dodatkowymi
przy∏àczami. Na przyk∏ad do odbierania sygna∏u ciÊnienia wy∏àczania nie wewnàtrz regulatora, lecz
z przewodu za osuszaczem nie zintegrowanym z regulatorem, s∏u˝y przy∏àcze sterujàce „4”. Dodatkowy odbiór powietrza ze spr´˝arki mo˝e odbywaç
si´ z przy∏àcza „22” po∏àczonego z przy∏àczem „1”.
Przy∏àcze „23” s∏u˝y do sterowania ciÊnieniem regulowanym przez regulator innych zespo∏ów s∏u˝àcych przygotowaniu powietrza (rys. 1.36).
Na rys. 1.22 sà pokazane przyk∏ady regulatorów
innych ni˝ na rys. 1.21. Ze wzgl´du na znaczny ha∏as powstajàcy przy pracy spr´˝arki „na wydmuch”,
na odpowietrznikach regulatorów stosuje si´ t∏umiki. Przyk∏ady t∏umików przedstawia rys. 1.23.
W tablicy 5 podane sà przyk∏ady charakterystyki regulatorów ciÊnienia firmy WABCO.
Zamiast regulatora ciÊnienia bywa stosowany
zawór wy∏àczajàcy (pkt 1.3.1).
ZawartoÊç zanieczyszczeƒ i pary wodnej w powietrzu stanowi du˝e zagro˝enie dla powietrznych
uk∏adów hamulcowych. Przy spr´˝aniu powietrza
jego temperatura wzrasta, przy rozpr´˝aniu - obni˝a
si´. Zmienia si´ tak˝e temperatura otoczenia. Zmiany ciÊnienia i temperatury mogà powodowaç wykraplanie si´ kondensatu pary wodnej. Uk∏ad powietrzny jest uk∏adem otwartym o jednokierunkowym
przep∏ywie powietrza, które wraca do atmosfery.
Dlatego podczas uzupe∏niania przez spr´˝ark´ powietrza w uk∏adzie bez usuwania kondensatu iloÊç
wody wewnàtrz instalacji wzrasta. W przypadku du˝ej pojemnoÊci uk∏adu i wilgotnoÊci powietrza oraz
intensywnego u˝ywania hamulców i innych urzà-

Rys. 1.22. Przyk∏ad regulatorów ró˝nych typów (WABCO)

Rys. 1.23. T∏umiki ha∏asu wydmuchu z odpowietrzników
zespo∏ów (WABCO)

dzeƒ mo˝e wykropliç si´ znaczna iloÊç kondensatu.
Na przyk∏ad w autobusie miejskim z powietrznym
zawieszeniem (czasem tak˝e z „przykl´kaniem” na
przystankach) i otwieraniem drzwi mo˝e zebraç si´
podczas 10 godzin ruchu 2 kg wody. ObecnoÊç wody mo˝e powodowaç korozj´. Woda w po∏àczeniu
z zanieczyszczeniami z zewnàtrz i produktami korozji powoduje zmniejszanie przekrojów przep∏ywu.
Mo˝liwa jest nawet ich niedro˝noÊç. W ujemnej temperaturze woda zamarza, unieruchamiajàc cz´Êci

Tablica 5
Numer katalogowy

CiÊnienie wy∏àczania MPa

bez przy∏àcza do pompowania opon
975 303 000 0
975 303 040 0

0,53 ± 0,02
0,73 ± 0,02

z przy∏àczem
975 300 1100
975 300 4410

0,81 ± 0,02
0,78 ± 0,02

do osuszacza
975 303 0610
975 303 0720

0,81 ± 0,02
0,85 ± 0,02
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Zamiennik dla
975 300 003/0130

975 300 1120
975 300 7000

wewnàtrz zespo∏ów i zamykajàc przep∏yw powietrza. Nawet w temperaturze dodatniej, lecz bliskiej
zeru, powietrze wydmuchiwane przez odpowietrznik rozpr´˝a si´ i och∏adza. Doprowadza to do oszronienia odpowietrznika, a˝ do jego zatkania.
Obni˝enie temperatury ma ma∏y wp∏yw na iloÊç
skroplin. Natomiast wzrost ciÊnienia mo˝e powodowaç wykroplenie znacznych iloÊci wody. Wynika
stàd, ˝e woda powinna byç usuwana podczas pracy
uk∏adu, przy u˝yciu urzàdzeƒ umieszczonych na
jego poczàtku.
Stosowane sà dwie metody przeciwdzia∏ania
skutkom obecnoÊci wody w uk∏adach hamulców
powietrznych:
✘ usuwanie wody przez odwadniacze lub osuszacze na poczàtku instalacji i zawory odwadniajàce w zbiornikach
✘ nasycanie powietrza dostarczanego przez
spr´˝ark´ Êrodkiem przeciwmroênym na poczàtku
instalacji i usuwanie wody przez zawory odwadniajàce w zbiornikach
W obu przypadkach te urzàdzenia sà sterowane
r´cznie lub, obecnie najcz´Êciej, automatycznie.
Rys. 1.24 przedstawia przyk∏ad odwadniacza-odolejacza, sterowanego spadkiem ciÊnienia w cyklu pracy regulatora ciÊnienia. Zale˝nie od odmiany tego zespo∏u spadek ciÊnienia powodujàcy wydmuch skroplin wynosi poni˝ej 0,04 MPa lub poni˝ej 0,07 MPa.
Powietrze ze spr´˝arki przep∏ywa do przy∏àcza
„1” i walcowà szczelinà „A”, gdzie och∏adza si´.
Cz´Êç pary wodnej skrapla si´ i opada w dó∏ wraz
z czàsteczkami oleju ze spr´˝arki. Dalej przep∏ywa
przez filtr „a” do przy∏àcza „2” i do instalacji. Kondensat i olej przep∏ywa przez filtr „f” do komory
„C”. Obni˝enie ciÊnienia wewnàtrz zespo∏u powoduje zamkni´cie przelotu „e”, otwarcie przelotu „b”
i wydmuch skroplin oraz oleju do atmosfery. Pr´t
„c” umo˝liwia r´czne otwarcie wylotu.
Na tej samej zasadzie sà sterowane automatyczne zawory odwadniajàce montowane w zbiornikach (rys. 1.25). Podobny do pokazanego na rys.
1.24 jest odwadniacz na rys. 1.26.
Rys. 1.27 przedstawia odwadniacz-odolejacz
Consep, wspó∏pracujàcy z automatycznym zaworem odwadniajàcym sterowanym elektrycznie (12
lub 24 V) za pomocà przekaênika czasowego (60 s)
lub wy∏àcznika Êwiat∏a hamowania. Nagrzewanie
si´ cewki elektromagnesu sterujàcego chroni odpowietrznik zaworu przed zamarzaniem zimà. Zawór
odwadniajàcy mo˝e byç montowany tak˝e w zbiornikach powietrza. We wszystkich pojazdach sà stosowane, wkr´cane w gniazda w zbiornikach, r´czne
lub automatyczne zawory odwadniajàce. Przyk∏ad
r´cznego zaworu przedstawia rys. 1.28. WciÊni´cie

Rys. 1.24. Przyk∏ad
odolejacza-odwadniacza
(WABCO)

Rys. 1.25. Przyk∏ad automatycznego
zaworu odwadniajàcego (WABCO)

Rys. 1.26.
Inny przyk∏ad
odwadniacza
(GRAU)

trzpienia „c” lub odchylenie go w bok przy pomocy
pierÊcienia umieszczonego w jego otworze (nie pokazany na rysunku) powoduje otwarcie zaworu
i wydmuch skroplin. Nale˝y zachowaç przy tym ostro˝noÊç i chroniç oczy (ciÊnienie w instalacji!).
Najbardziej skuteczne jest odwadnianie wst´pnego („mokrego”) zbiornika umieszczonego bezpoÊrednio za regulatorem ciÊnienia.
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Rys. 1.27. Odwadniacz Consep (HALDEX)

Rys. 1.28. Przyk∏ad r´cznego zaworu odwadniajàcego (WABCO)
Rys. 1.30. R´czne i automatyczne pompy odmra˝ajàce
(GRAU, WABCO)

Rys. 1.29. Przyk∏ad odmra˝acza (Wabco)

Nasycanie powietrza Êrodkiem przeciwmroênym
znane jest od dawna. S∏u˝à do tego odmra˝acze eksploatowane jeszcze w starych samochodach (np.
Star 200 i 1142, Jelcz, Kamaz, Autosan). Jako Êrodek
przeciwmroêny stosowany jest np. p∏yn 830 702 firmy Wabco. Przyk∏ad odmra˝acza pokazuje rys. 1.29.
Przy górnym, „zimowym” po∏o˝eniu trzpienia „e”,
powietrze przep∏ywajàce od przy∏àcza „1” do „2” jest
nasycane przez knot „f” Êrodkiem przeciwmroênym
ze zbiornika „d”. Po wciÊni´ciu trzpienia „e” w dó∏
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i zaryglowaniu przez obrót o 90° pr´ta „a” trzpieƒ
znajduje si´ w po∏o˝eniu „letnim”. Otwór „g” zapewnia wyrównanie ciÊnienia dla u∏atwienia prze∏àczania. Trzpieƒ „c” z pokr´t∏em „b” umo˝liwia nape∏nianie zbiornika i sprawdzenie poziomu p∏ynu. PojemnoÊç zbiornika wynosi od 200 do 2000 cm3. Odmra˝acz jest montowany za regulatorem ciÊnienia.
Nowszymi urzàdzeniami sà pompy odmra˝ajàce.
Wtrysk Êrodka przeciwmroênego jest sterowany r´cznie, automatycznie spadkiem ciÊnienia w przewodzie
mi´dzy spr´˝arkà i regulatorem lub z przy∏àcza „23”
regulatora po∏àczonego z przy∏àczem „4” pompy.
Rys. 1.30 przedstawia pompy sterowane r´cznie
i automatycznie. Obecnie produkowane pojazdy sà
wyposa˝ane w osuszacze adsorpcyjne. Ich skutecznoÊç wi´ksza ni˝ dotàd opisanych urzàdzeƒ, umo˝liwia usuni´cie z powietrza ponad 90% zawartej
w nim wody. Przyk∏ad przekroju jednokomorowego
osuszacza jest pokazany na rys. 1.31. Powietrze
przep∏ywa przez przy∏àcze „1”, filtr „i”, kana∏ „k”,
adsorbent „a” (w postaci granulatu o bardzo du˝ej
porowatoÊci w pojemnik „b”), zawór zwrotny „c”,
przy∏àcze „21” do instalacji. Przep∏ywa tak˝e przez
zawór zwrotny „d” z dyszà do przy∏àcza „22”
i zbiornika regeneracyjnego. Gdy w przy∏àczu ste-

Rys. 1.32. Jednokomorowy osuszacz (HALDEX)

Rys. 1.31. Przyk∏ad jednokomorowego osuszacza (WABCO)

rujàcym „4”, po∏àczonym z regulatorem ciÊnienia,
wzrasta ciÊnienie do ciÊnienia wy∏àczania, t∏ok „e”
otwiera zawór „f”. Powietrze wyp∏ywa do atmosfery przez odpowietrznik „3”. Spadek ciÊnienia w komorze „A” powoduje wyp∏yw zwrotny osuszonego
powietrza ze zbiornika regeneracyjnego przez dysz´ zaworu „d” i adsorbent. Czàsteczki wody zatrzymane na powierzchniach porów granulek sà
porywane przez osuszone powietrze ze zbiornika
i wydmuchiwane do atmosfery przez odpowietrznik „3”. Grza∏ka „g” przeciwdzia∏a zamarzaniu odpowietrznika wskutek och∏adzania rozpr´˝onego
powietrza. Przy niedro˝noÊci filtru „i” lub adsorbentu „a” powietrze przep∏ywa do „21” i „22” przez
zawór obejÊciowy (by-pass) „h”. Widok osuszacza
jednokomorowego przedstawia rys. 1.32.
Osuszacz mo˝e byç zintegrowany z regulatorem
ciÊnienia. Taki przyk∏ad przedstawia rys. 1.33.
Z prawej, u do∏u widaç cz´Êç regulatora z wkr´tem
regulacji. Tu nie jest potrzebne przy∏àcze „4”.
W pojazdach o du˝ym zu˝yciu powietrza stosowane sà tak˝e osuszacze dwukomorowe. Na rys.
1.34 przedstawiono przyk∏ad osuszacza dwukomorowego bez regulatora ciÊnienia. Jedno z jego przy∏àczy elektrycznych s∏u˝y do zasilania grza∏ki (12
lub 24 V, 100 W), drugie (trzyprzewodowe) - do ste-

Rys. 1.33. Osuszacz zintegrowany z regulatorem ciÊnienia
(WABCO)

rowania przemiennym dzia∏aniem obu komór. Steruje tym prze∏àcznik czasowy prze∏àczajàcy przep∏yw co ok. 1 min.
Inny przyk∏ad osuszacza dwukomorowego jest
pokazany na rys. 1.35. W tym zespole prze∏àczanie
komór odbywa si´ automatycznie, zale˝nie od zmian
ciÊnienia w cyklu pracy regulatora ciÊnienia oddzielonego od osuszacza.
Przyk∏ady wspó∏pracy regulatora ciÊnienia
w ró˝nych odmianach z zespo∏ami s∏u˝àcymi do
osuszania i odmra˝ania powietrza sà pokazane na
rys. 1.36. Sà to:
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Rys. 1.34. Osuszacz dwukomorowy (WABCO)

Rys. 1.36. Przyk∏ady po∏àczeƒ regulatora ciÊnienia z innymi
zespo∏ami

Rys. 1.35. Osuszacz dwukomorowy (HALDEX)

I - odwadniacz automatyczny w zbiorniku
wst´pnym („mokrym”)
II - pompa odmra˝ajàca
III - osuszacz
Na rysunku podano zalecane d∏ugoÊci przewodów spr´˝arka - regulator oraz spr´˝arka - osuszacz.
Sà to wielkoÊci zalecane ze wzgl´du na temperatur´ powietrza wyp∏ywajàcego ze spr´˝arki. Temperatura ta nie powinna byç wy˝sza ni˝ 220°C. Zwi´kszenie tej temperatury oznacza zmniejszenie realnej wydajnoÊci powietrza oraz mo˝e powodowaç
uszkodzenie regulatora przystosowanego zwykle
do pracy w temperaturze nie wy˝szej ni˝ 160°C.
Wysoka temperatura w wejÊciu do osuszacza powoduje obni˝onà skutecznoÊç osuszania.
Podobnie jak w regulatorach w osuszaczach z regulatorami stosuje si´ t∏umiki ha∏asu. Widaç to wyraênie na jednym z osuszaczy na rys. 1.33.
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Po filtrowaniu, uzyskaniu wymaganego ciÊnienia i osuszeniu (lub nasyceniu Êrodkiem przeciwmroênym) spr´˝one powietrze musi byç rozdzielone
na poszczególne obwody. Konieczne jest te˝ zabezpieczenie ciÊnienia w obwodach.
Poczàtkowo do rozdzielania obwodów i zabezpieczania ciÊnienia stosowano zawory przep∏ywowe i zwrotne. Obecnie stosuje si´ czteroobwodowy
zawór zabezpieczajàcy, jeden lub wi´cej zaworów
przep∏ywowych, a czasem tak˝e zawory zwrotne.
Rys. 1.37 przedstawia schematy trzech stosowanych typów zaworów przep∏ywowych. W ka˝dym
pokazany jest strza∏kà kierunek przep∏ywu przy nape∏nianiu obwodu za zaworem. Przep∏yw w kierunku przeciwnym to „przep∏yw zwrotny”. We wszystkich tych zaworach przep∏yw odbywa si´ z kana∏u
dolotowego „2” do kana∏u wylotowego „6”, po osiàgni´ciu po stronie dolotowej ciÊnienia otwarcia.
Przy tym ciÊnieniu pokonana jest si∏a spr´˝yny „4”
dociskajàcej przez grzybek „5” przepon´ „3” do
gniazda zaworu. CiÊnienie otwarcia jest regulowane przez obrót gwintowanego gniazda spr´˝yny
wzgl´dem korpusu. W innych odmianach stosowany jest wkr´t regulacyjny.
Gdy w obwodzie za zaworem, w wyniku zu˝ycia
powietrza lub nieszczelnoÊci, ciÊnienie obni˝a si´
do poziomu, który musi byç zabezpieczony, zawór
zamyka si´. CiÊnienie zabezpieczone, które ustala

Rys. 1.38. Zawór przep∏ywowy i wieloobwodowe zawory
zabezpieczajàce (WABCO)

Rys. 1.37. Schematy zaworów przep∏ywowych (WABCO)

si´ przed zaworem, nie mo˝e byç wy˝sze od ciÊnienia ponownego otwarcia przep∏ywu.
Zawór „A” jest zaworem bez przep∏ywu zwrotnego. Nie pozwala na to zawór zwrotny „1” zamykajàcy kana∏ wylotowy „6”. Przyk∏ad zastosowania tego
zaworu pokazany jest na rys. 1.4.
Podobnie dzia∏ajà dwa zawory bez przep∏ywu
zwrotnego, pokazane na rys. 1.4. Rozdzielajà one
obwód hamulca awaryjnego i postojowego oraz zabezpieczajà ciÊnienie w obu obwodach hamulca roboczego.
Zawór „B” to zawór z ograniczonym przep∏ywem zwrotnym. Gdy po stronie dolotowej ciÊnienie
jest wy˝sze od ciÊnienia otwarcia, lecz ni˝sze o co
najmniej 0,03 MPa ni˝ po stronie wylotowej, mo˝liwy jest przep∏yw zwrotny. Umo˝liwia to cz´Êciowe
wykorzystanie nadmiaru powietrza w obwodzie za
zaworem przez obwód zabezpieczany. Przyk∏ad zastosowania zaworu „B” jest pokazany na rys. 1.4.
Zawór ten rozdziela obwód hamulca awaryjnego
i postojowego, który jest zabezpieczany, od obwodu
sterowania sprz´g∏a i hamulca silnikowego. Nad-

miar powietrza w obwodzie sterowania mo˝e byç
cz´Êciowo wykorzystany przez obwód hamulcowy.
Zawór „C” jest zaworem z przep∏ywem zwrotnym, mo˝liwym przez zawór zwrotny „1”, nawet
gdy kana∏ „6” jest zamkni´ty. Przep∏yw zwrotny nast´puje przy ciÊnieniu po stronie wylotowej wy˝szym ni˝ po stronie dolotowej. Umo˝liwia to ca∏kowite wykorzystanie nadmiaru powietrza za zaworem przez obwód zabezpieczany.
¸àczenie w jednej obudowie kilku zaworów przep∏ywowych i zwrotnych doprowadzi∏o do powstania wieloobwodowych zaworów zabezpieczajàcych.
Rys. 1.38 pokazuje przyk∏ad zaworu przep∏ywowego innej odmiany ni˝ na rys. 1.37, zaworów zabezpieczajàcych dwu- i trzyobwodowego, a tak˝e
dwóch typów zaworu czteroobwodowego (I i II).
Rys. 1.39 przedstawia przyk∏ad schematu czteroobwodowego zaworu zabezpieczajàcego. Powietrze
ze spr´˝arki doprowadzane jest do przy∏àcza „1”.
Po osiàgni´ciu ciÊnienia otwarcia zaworów „7”
i „12” powietrze zaczyna przep∏ywaç przez przy∏àcza „21” i „22” do obwodów hamulca roboczego.
Przez kana∏y pokazane na rysunku liniami przerywanymi, powietrze przep∏ywa tak˝e do komór nad
zaworami zwrotnymi „8” i „11” i otwiera je. Po osiàgni´ciu w komorze „a” ciÊnienia otwarcia zaworów
„9” i „10” rozpoczyna si´ przep∏yw powietrza przez
przy∏àcza „23” i „24” do obwodu hamulca awaryjnego i postojowego, obwodu innych odbiorników
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Rys. 1.39. Przyk∏ad czteroobwodowego zaworu
zabezpieczajàcego (WABCO)

oraz obwodu zasilania hamulców przyczepy.
W przypadku nieszczelnoÊci jednego z obwodów
hamulca roboczego, obni˝a si´ ciÊnienie w zasilajàcym go przy∏àczu. Na przyk∏ad podczas uszkodzenia obwodu po∏àczonego z przy∏àczem „21” spada
ciÊnienie pod zaworem „12”. Zawór zamyka si´.
JednoczeÊnie obni˝a si´ ciÊnienie pod zaworem
„7”. Jednak˝e ciÊnienie zamkni´cia zaworu jest ni˝sze od ciÊnienia otwarcia. Dlatego, gdy spr´˝yna
dostarcza powietrze, mo˝liwe jest zasilanie obwodu po∏àczonego z przy∏àczem „22” do ciÊnienia
otwarcia zaworu „12” uszkodzonego obwodu.
W ten sposób zabezpieczone jest ciÊnienie w obwodzie przy∏àcza „22”. Zawory „8” i „11” zamykajà si´
natychmiast, gdy ciÊnienie zaczyna obni˝aç si´ nad
nimi. CiÊnienie w przy∏àczach „23” i „24” utrzymuje si´. Gdy w tych obwodach ciÊnienie obni˝a si´
w wyniku zu˝ycia powietrza, mogà byç zasilane do
ciÊnienia równego ciÊnieniu otwarcia zaworu „12”
uszkodzonego obwodu. Przy uszkodzeniu innego
obwodu zabezpieczenie ciÊnienia w pozosta∏ych
odbywa si´ w podobny sposób.
Zawory zabezpieczajàce stanowià bardzo licznà
grup´ zespo∏ów. Na przyk∏ad firma WABCO produkuje ponad 30 odmian czteroobwodowego zaworu
zabezpieczajàcego. Ró˝nià si´ one schematami wewn´trznych po∏àczeƒ (12), maksymalnym ciÊnieniem pracy, ciÊnieniem otwarcia w przy∏àczach „21”
i „22” oraz „23” i „24”, kszta∏tem zewn´trznym (typ
I i II). Ró˝na mo˝e byç tak˝e liczba przy∏àczy zasilajàcych (od 1 do 3). Na rys. 1.40 pokazane sà przyk∏ady schematów tych zaworów. W zaworach o trzech
przy∏àczach zasilajàcych zasilanie z przy∏àczy „23”
i „24” odbywa si´ z osobnych przy∏àczy „11” i „12”.
W schemacie o symbolu „H” przep∏yw powietrza do wszystkich przy∏àczy mo˝e odbywaç si´
z przy∏àcza „1”, dzi´ki zaworom zwrotnym z d∏awieniem. W tym schemacie przep∏yw do przy∏àczy
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Rys. 1.40. Przyk∏ady schematów czteroobwodowych zaworów
zabezpieczajàcych (WABCO)

„21” i „22” odbywa si´ nawet, gdy sà niedro˝ne zawory przep∏ywowe. Wtedy przep∏yw nast´puje
przez równoleg∏e dysze i zawory zwrotne (by pass).
Diagnozowanie zaworów wieloobwodowych,
bez znajomoÊci charakterystyki i schematu, nie jest
mo˝liwe.
Rys. 1.41. Przyk∏ad jednostki przygotowania powietrza (KNORR)

Przyk∏ady danych czteroobwodowych zaworów zabezpieczajàcych firmy WABCO sà podane
w tablicy 6.
Tablica 6
Numer
katalogowy

CiÊnienie
Symbol CiÊnienie
otwarcia MPa X
pracy MPa
21,22
23,24
934 702 0000
0,6
0,55
A
1,0
934 702 0020
0,63
≥0,6
A
2,0
934 702 0400
0,6
0,55
B
1,0
934 702 0410
0,7
0,65
B
1,0
934 702 0470
0,63
0,58
B
1,0
934 702 0820
0,79
0,79
J
1,0
934 702 1000
0,7
≥0,6
E
1,0
934 702 1010
0,61
≥0,45
E
2,0
934 702 1910
0,79
0,79
N
1,0
934 702 1920
0,75
0,75
N
1,0
934 702 2100
0,7
0,7
H
1,0
934 702 2200
0,7
0,7
L
2,0
934 702 2210
0,7
0,7
M
2,0
934 702 2400
0,7
0,65
M
1,0
934 702 2500/2600 0,7
0,7
N
2,0
934 702 3000
0,7
0,7
B
2,0
934 702 3200
0,7
0,7
E
2,0
934 702 3800
0,7
0,7
J
2,0
934 702 3810
0,65
0,65
J
2,0
934 705 0030
do APU 932 500 0150
934 705 0050 do APU 932 500 0060/0070/0130/0140
X

odchy∏ka ciÊnienia - 0,03 MPa, jeÊli nie podano znaku ≥

Rys. 1.42. Zespó∏ przygotowania powietrza ECAM (HALDEX)

Od niedawna producenci hamulców powietrznych wytwarzajà jednostki przygotowania powietrza, sk∏adajàcego si´ z osuszacza z regulatorem ciÊnienia oraz zblokowanego z nimi wieloobwodowego zaworu zabezpieczajàcego nowej generacji,
o wi´cej ni˝ czterech przy∏àczach wyjÊciowych.
Jednostka nosi nazw´ APU (Air Processing Unit).
Jej zastosowanie oznacza zmniejszenie liczby przewodów ∏àczàcych zespo∏y. Upraszcza mocowanie
zespo∏ów. Obni˝a koszty. Przyk∏ad jednostki pokazuje rys. 1.41.
Zakres stosowania elektronicznego sterowania
w powietrznych uk∏adach hamulcowych objà∏ po
1996 r. tak˝e zespo∏y przygotowania powietrza.
Opracowano elektronicznie sterowany zespó∏
ECAM (Electronically Controlled Air Management),
∏àczàcy w jednym bloku wszystkie funkcje zespo∏ów przygotowania powietrza oraz funkcje dodatkowe. Podstawowà odmian´ tego bloku przedstawia rys. 1.42.
Na rys. 1.43 pokazany jest przyk∏ad uk∏adu hamulcowego z ECAM. Dzi´ki inteligentnemu sterowaniu elektronicznemu dzia∏anie ECAM jest bardziej precyzyjne ni˝ dotychczasowego sterowania
pneumatycznego. Po∏àczenie z magistralà danych
CAN pojazdu umo˝liwia dodatkowe funkcje. Mo˝liwe jest np. obni˝enie oporów podczas rozruchu
silnika. W tym celu przerywa si´ t∏oczenie spr´˝onego powietrza do uk∏adu. Elektroniczne sterowanie w∏àczania grza∏ki osuszacza zabezpiecza automatycznie jego odpowietrznik przed zamarzaniem.
Wa˝nà zaletà ECAM jest automatyczne diagnozowanie jego dzia∏ania. Stanowi to nowy, cenny
sk∏adnik OBD pojazdu.
Zapasy spr´˝onego powietrza dla poszczególnych obwodów sà gromadzone w zbiornikach o pojemnoÊci do 100 dm3. Zbiorniki dostosowane do ciÊnienia od 1,0 do 2,0 MPa sà wyposa˝one w zawory odwadniajàce. Niezb´dne jest zabezpieczenie
du˝ych, wewn´trznych powierzchni zbiorników
przed korozjà przez ich malowanie.
1.3.3. Uk∏ad sterowania i przenoszenia energii hamulca
roboczego pojazdu samochodowego
Do sterowania przenoszeniem potrzebnej do hamowania energii w obu obwodach hamulca roboczego s∏u˝y g∏ówny zawór hamulcowy. Jego zadaniem jest umo˝liwienie kierujàcemu pojazdem
stopniowe zwi´kszanie i zmniejszanie si∏ hamowania przez napowietrzanie i odpowietrzanie si∏owników hamulcowych.
Zale˝nie od warunków zabudowy w pojeêdzie zawór jest uruchamiany przy u˝yciu peda∏u mocowanego bezpoÊrednio do niego lub dêwigni po∏àczonej
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Rys. 1.43. Przyk∏ad uk∏adu
hamulcowego z ECAM

z peda∏em za pomocà ci´gna. Przyk∏ady g∏ównych
zaworów hamulcowych przedstawia rys. 1.44.
Na rys. 1.45 jest pokazany przyk∏ad zaworu bez
cz´Êci uruchamiajàcej, jego przekrój i schemat. Przy∏àcza „11” i „12” sà po∏àczone ze zbiornikami obwodów hamulca roboczego. Przy∏àcze „21” jest po∏àczone z si∏ownikami hamulców tylnych, a „22” - przednich. Podczas hamowania nacisk nogi kierujàcego na
peda∏ hamulca powoduje dzia∏anie na talerzyk „a”,
gumowej spr´˝yny „b”, si∏y skierowanej w dó∏. T∏ok
„c” zamyka wylot „d” i otwiera wlot „j”. Spr´˝one powietrze z przy∏àcza „11” przep∏ywa do komory „A”
i przez przy∏àcze „21” do si∏owników. Zostaje uruchomiony obwód tylny. RównoczeÊnie przez kana∏
„D” powietrze wype∏nia komor´ „B” nad t∏okiem „f”.
T∏ok „f” przesuwa si´ w dó∏, zamyka wylot „h”
i otwiera wlot „g”. Powietrze z przy∏àcza „12” przep∏ywa przez komor´ „C” do przy∏àcza „22” i si∏owniRys. 1.44. Przyk∏ady g∏ównych zaworów hamulcowych (WABCO)
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ków przednich. Uruchomiony jest obwód przedni.
CiÊnienie powietrza pod t∏okiem „c” powoduje dzia∏anie na niego si∏y skierowanej przeciwnie do si∏y
nacisku na talerzyk „a”.
Równowaga si∏ nast´puje, gdy wlot „j” i wylot „d”
sà zamkni´te. Zwi´kszenie nacisku na talerzyk „a”
powoduje znów otwarcie wlotu „j”, wzrost ciÊnienia
w komorach „A” i „B” i przy∏àczu „21”. Gdy ustala si´
nowy stan równowagi, przeloty „j” i „d” sà zamkni´te i si∏a na talerzyk „a” zwi´kszona. Podobnie dzieje
si´ przy obni˝aniu si∏y nacisku. Wtedy ciÊnienie
w „A” i „21” obni˝a si´, a nadmiar powietrza po
otwarciu wylotów „d” i „h” wyp∏ywa do atmosfery
przez odpowietrznik „3”. W analogiczny sposób
zmienia si´ ciÊnienie w przy∏àczu „22”, gdy˝ zmiana
Rys. 1.45. Przekrój i schemat dzia∏ania g∏ównego zaworu
hamulcowego (WABCO)

Rys. 1.46. Charakterystyka g∏ównego zaworu hamulcowego
z wyprzedzeniem (WABCO)

Rys. 1.47. G∏ówny zawór hamulcowy z elektrycznym uruchamianiem zwalniacza i jego charakterystyka (WABCO)

ciÊnienia w komorze „B” wymusza zmian´ tak˝e
w komorze „C”.
Po maksymalnym przesuni´ciu t∏oka „c” w dó∏
wloty „j” i „g” sà stale otwarte. CiÊnienia w przy∏àczach „11” i „21” oraz „12” i „22” sà wyrównane.
Dalsze zwi´kszanie nacisku na talerzyk „a” nie
powoduje zwi´kszania ciÊnienia w si∏ownikach i si∏
hamowania.
Odhamowanie odbywa si´, gdy nacisk na talerzyk „a” zmniejsza si´ do zera. Nast´puje wylot powietrza do atmosfery przez odpowietrznik „3” z si∏owników, przewodów i komór zaworu po stronie
przy∏àczy „21” i „22”.
W przypadku awarii, np. nieszczelnoÊci obwodu
przedniego, obwód tylny dzia∏a bez zmiany. Natomiast awaria obwodu tylnego uniemo˝liwia uruchomienie obwodu przedniego przez wzrost ciÊnienia nad t∏okiem „f”. Uruchomienie nie uszkodzonego, przedniego obwodu odbywa si´ mechanicznie,
przez nacisk t∏oka „f” na dolny zawór wlotowy po
wykasowaniu luzów mi´dzy ruchomymi cz´Êciami
zaworu.
Przy prawid∏owym dzia∏aniu obu obwodów, uruchomienie obwodu tylnego odbywa si´ z wyprzedzeniem w stosunku do obwodu przedniego. Jest to
widoczne na rys. 1.46 przedstawiajàcym charakterystyk´ zaworu z rys. 1.45. Dla ró˝nych odmian zaworu wyprzedzenie wynosi od 0 do 0,05 MPa.

G∏ówny zawór hamulcowy mo˝e byç stosowany
równie˝ do uruchomienia zwalniacza. Przyk∏ad takiego zaworu i charakterystyk´ przedstawia rys.
1.47. Zawór ma w górnej cz´Êci 3 pary styków elektrycznych, zwieranych kolejno na poczàtku zakresu
wychylenia peda∏u. Umo˝liwia to trzystopniowe
dzia∏anie zwalniacza. Bywajà te˝ stosowane g∏ówne
zawory hamulcowe z powietrznym sterowaniem
zwalniacza. Zawór po∏àczony z g∏ównym zaworem
hamulcowym ma wtedy przy∏àcze „13” po∏àczone
z obwodem zasilajàcym sterowanie zwalniacza
oraz przy∏àcze „23” po∏àczone ze zwalniaczem. Peda∏ uruchamia obydwa zawory.
BezpoÊrednie po∏àczenie przy∏àczy „21” i „22”
z si∏ownikami hamulcowymi jest mo˝liwe tylko
wtedy, gdy:
✘ czas wzrostu ciÊnienia w si∏ownikach podczas
hamowania nie przekracza okreÊlonego w przepisach (pkt 1.1)
✘ si∏y hamowania sà dostosowane do nacisków
na osie podczas hamowania w pojeêdzie nie obcià˝onym i obcià˝onym (pkt 1.1)
✘ czas spadku ciÊnienia przy odhamowaniu (nie
jest okreÊlony w przepisach) nie powoduje odczuwania przez kierowc´ niekorzystnego „przytrzymywania” pojazdu
W wi´kszoÊci pojazdów warunki te nie mogà
byç spe∏nione bez dodatkowych zespo∏ów mi´dzy
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Rys. 1.48. Przyk∏ad zaworu szybkiego odpowietrzania (WABCO)

przy∏àczami „21” i „22” oraz si∏ownikami. Do skracania czasu spadku ciÊnienia w si∏ownikach s∏u˝y
zawór szybkiego odpowietrzenia (rys. 1.48). Zawór
jest montowany zamiast trójnika rozdzielajàcego powietrze do obu si∏owników osi przedniej lub tylnej.
Podczas hamowania powietrze przep∏ywa z przy∏àcza g∏ównego zaworu hamulcowego do przy∏àcza
„1”. CiÊnienie nad przeponà „5” powoduje odchylenie jej kraw´dzi w dó∏ i przep∏yw przez przy∏àcza
„2” do si∏owników. Przy odhamowaniu ciÊnienie
nad przeponà obni˝a si´. Powietrze z przewodu ∏àczàcego zawór z g∏ównym zaworem hamulcowym
wyp∏ywa do atmosfery przez odpowietrznik g∏ównego zaworu. Wy˝sze ciÊnienie pod przeponà powoduje odchylenie Êrodkowej cz´Êci przepony w gór´.
Powietrze z si∏owników wyp∏ywa do atmosfery
przez odpowietrznik „3”.
Przyspieszenie wzrostu ciÊnienia w si∏ownikach
podczas hamowania zapewniajà zawory przekaênikowe (rys. 1.49). Zawór umieszcza si´ tak, aby powietrze ze zbiornika przep∏ywa∏o najkrótszà drogà
do przy∏àcza „1” i przez przy∏àcze „2” do si∏owników. Przy∏àcze sterujàce „4” jest po∏àczone z przy∏àczem wyjÊciowym g∏ównego zaworu hamulcowego. Wzrost ciÊnienia w tym przy∏àczu podczas hamowania powoduje przesuni´cie t∏oka „a” w dó∏.
Zamyka si´ po∏àczenie si∏owników z atmosferà
przez wlot „c” i odpowietrznik „3”. Otwiera si´ wlot
„b” z przy∏àcza „1” po∏àczonego ze zbiornikiem do
Rys. 1.49. Przyk∏ad zaworu przekaênikowego (WABCO)
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przy∏àczy „2” po∏àczonych z si∏ownikami (drugie
niewidoczne na rysunku).
Powietrze przep∏ywa ze zbiornika do si∏owników. CiÊnienie nad i pod t∏okiem wyrównuje si´,
gdy obydwa przeloty sà zamkni´te. Zwi´kszanie ciÊnienia w „4” powoduje otwarcie wlotu „b” i zwi´kszanie ciÊnienia pod t∏okiem i w si∏ownikach. Podczas odhamowania, gdy w przy∏àczu „4” ciÊnienie
obni˝a si´, wlot „b” zamyka si´, a wlot „c” otwiera.
Powietrze z si∏owników wyp∏ywa do atmosfery
przez odpowietrznik „3”. Skrócenie drogi wyp∏ywu
powietrza oznacza przyspieszenie odhamowania.
Zawór przekaênikowy pe∏ni wi´c tak˝e funkcj´ zaworu szybkiego odpowietrzania.
Dostosowanie si∏ hamowania do nacisków na
osie wymaga bardziej skomplikowanych zespo∏ów.
Sà nimi automatyczne regulatory si∏y hamowania
osi tylnej i zawory korygujàce osi przedniej. W pojazdach z zawieszeniem na resorach stosuje si´ automatyczne regulatory sterowane mechanicznie dêwignià.
W pojazdach z zawieszeniem powietrznym sterowanie jest pneumatyczne. Rys. 1.50 przedstawia
przyk∏ady regulatorów obu rodzajów.
Automatyczna regulacja si∏y hamowania tylnej
(tylnych) osi polega na dostosowaniu ciÊnienia
w tylnym obwodzie do nacisku na t´ oÊ (te osie)
podczas hamowania. Przy maksymalnym obcià˝eniu tylnej osi regulator nie zmienia ciÊnienia powietrza dop∏ywajàcego do si∏owników z g∏ównego
zaworu hamulcowego. Przy obcià˝eniu cz´Êciowym pojazdu redukuje ciÊnienie. Najwi´kszy stopieƒ redukcji odpowiada pojazdowi bez obcià˝enia. Rys. 1.51 przedstawia przekrój automatycznego regulatora (pierwszego z rys. 1.50) i jego charakterystyk´. Zasada dzia∏ania jest rozpowszechniona
Rys. 1.50. Przyk∏ady automatycznych regulatorów si∏ hamowania
sterowanych mechanicznie - 1, 2 i pneumatycznie - 3, 4 (WABCO)

Rys. 1.51. Przekrój automatycznego regulatora i jego charakterystyka (WABCO)

w wielu odmianach tych regulatorów. Regulator
jest mocowany do ramy pojazdu, a koniec jego
dêwigni sterujàcej „8” po∏àczony spr´˝ystym ∏àcznikiem z osià tylnà. Podczas hamowania powietrze
z g∏ównego zaworu hamulcowego dop∏ywa do
przy∏àcza „1” i pod t∏ok „9”. Powoduje to zaciÊni´cie sworznia „10”, po∏àczonego osià „11” z dêwignià „8”, pomi´dzy t∏okiem „9” i jego popychaczem
„12”. Po∏o˝enie popychacza „12” zale˝y teraz od
po∏o˝enia dêwigni „8”. Gdy zawór „5” otwiera przelot do przy∏àcza „2” i po∏àczonych z nim si∏owników, powietrze przep∏ywa tak˝e do komory „d” pod
przeponà „7”.
Przepona „7” jest podparta na tworzàcych powierzchnie sto˝kowe promieniowych ramionach
„6” (kreskowane) t∏oka „4” oraz wchodzàcych pomi´dzy nie promieniowych ramionach nieruchomej pierÊcieniowej wk∏adki „13”. Ka˝demu po∏o˝eniu dêwigni „8” i popychacza „12” odpowiada takie
po∏o˝enie t∏oka „4”, przy którym zawór „5” jest zamkni´ty. Ustala si´ wtedy równowaga si∏ od ciÊnienia nad t∏okiem „4” i pod przeponà „7”. Redukcja
ciÊnienia w si∏ownikach zale˝y od cz´Êci powierzchni przepony „7” podpartej na ramionach
t∏oka „4”.
Najwy˝sze po∏o˝enie koƒca dêwigni „8” i t∏oka
„4” odpowiada maksymalnemu obcià˝eniu osi. Powierzchnia górna t∏oka jest równa dolnej jego powierzchni, bo przepona „7” opiera si´ ca∏kowicie
na nieruchomej wk∏adce „13”. Nie ma redukcji ciÊnienia.
Najni˝sze po∏o˝enie dêwigni w pojeêdzie nie obcià˝onym powoduje najwi´kszà redukcj´ ciÊnienia,
bo ca∏a powierzchnia przepony opiera si´ na ramionach t∏oka „4”. Podczas odhamowania obni˝a si´ ciÊnienie nad t∏okiem „4”. T∏ok unosi si´ ku górze

pod wp∏ywem ciÊnienia pod przeponà „7”. Powoduje to otwarcie przelotu pod zaworem „5” z si∏owników do wn´trza popychacza „12” i odpowietrznikiem „3” do atmosfery. Regulator pe∏ni wi´c te˝
funkcj´ zaworu szybkiego odpowietrzania. Regulator z rys. 1.51 jest regulatorem dynamicznym. Mo˝liwa jest zmiana redukcji ciÊnienia podczas hamowania. Dynamiczna zmiana obcià˝eƒ osi wywo∏uje
zmian´ ugi´cia resorów i po∏o˝enia dêwigni. Powoduje to zmian´ po∏o˝enia popychacza.
W regulatorach statycznych wzrost ciÊnienia powoduje zablokowanie popychacza w po∏o˝eniu odpowiadajàcym poczàtkowi hamowania. Zmiana redukcji nie jest mo˝liwa.
W nowszych odmianach regulatorów stosowany
jest tzw. „stopieƒ wst´pny”. Dodatkowy zawór
w górnej cz´Êci zespo∏u umo˝liwia przep∏yw powietrza z przy∏àcza „1” do „2” bez redukcji przy ciÊnieniu ni˝szym od ok. 0,1 MPa. Przyk∏ad takiej
charakterystyki przedstawia rys. 1.52.
W regulatorach sà czasami stosowane spr´˝yny
ustawiajàce dêwigni´ sterujàcà w po∏o˝eniu poÊrednim („stopieƒ po∏owy obcià˝enia”), gdy zostaje
przerwane po∏àczenie dêwigni z osià pojazdu.
Dla unikni´cia uszkodzenia regulatora w przypadku uszkodzenia zawieszenia stosuje si´ mo˝liwoÊç przekroczenia skoku dêwigni. W tym zakresie
regulator nie zmienia ciÊnienia przy przep∏ywie
z przy∏àcza „1” do „2”. W takich regulatorach po∏o˝enie popychacza sterowania jest krzywkà mocowanà na osi dêwigni.
Zgodnie z tendencjà zmniejszania liczby zespo∏ów w uk∏adach hamulcowych powsta∏y automatyczne regulatory si∏y hamowania zintegrowane
z zaworami przekaênikowymi. Przyk∏ad takiego regulatora sterowanego mechanicznie pokazany jest
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Rys. 1.52. Charakterystyka automatycznego regulatora ze „stopniem wst´pnym” (WABCO)

„3” oraz otwiera wlot ‚d”. Powietrze z przy∏àcza „1”
przep∏ywa przez komor´ „B” do si∏owników.
CiÊnienie nad i pod przeponà jest jednakowe. Jest
to „stopieƒ wst´pny regulatora”. Po wzroÊcie ciÊnienia do wartoÊci powodujàcej pokonanie si∏y spr´˝yny „s”, t∏ok „a” zamyka przelot „b”. Dalej charakterystyka regulatora jest podobna, jak na rys. 1.52A.
Podczas hamowania powietrze przep∏ywa tak˝e
przez kana∏ „D” do komory „E”. Powoduje to zaci-

Rys. 1.53. Przyk∏ad regulatora
zintegrowanego z zaworem
przekaênikowym (WABCO)

na rys. 1.53. Powietrze z g∏ównego zaworu hamulcowego dop∏ywa do przy∏àcza sterujàcego „4”. Jego
ciÊnienie po zredukowaniu, zale˝ne od obcià˝enia
osi, jest ciÊnieniem sterujàcym w cz´Êci przekaênikowej po∏àczonej przy∏àczem „1” ze zbiornikiem
a przy∏àczami „2” z si∏ownikami.
Podobne sà odmiany automatycznych regulatorów sterowanych pneumatycznie. Rys. 1.54 przedstawia przyk∏ady takich regulatorów.
Na rys. 1.55 pokazany jest przekrój automatycznego regulatora si∏y hamowania, sterowanego zale˝nie od ciÊnienia w miechach zawieszenia. Ka˝de
z przy∏àczy „41” i „42” jest po∏àczone z zawieszeniem jednej strony pojazdu.
Po∏o˝enie popychacza „r” zale˝y od ustawienia
krzywki „h”, zmieniajàcego si´ pod wp∏ywem si∏y
spr´˝yny „z” i si∏ poddanych ciÊnieniu t∏oków
„m” i „k”.
Przy ciÊnieniu do ok. 0,1 MPa nie ma redukcji ciÊnienia. Przelot z przy∏àcza „1” przez komor´ „A”
i kana∏ „F” do komory „C” nad przeponà jest otwarty. JednoczeÊnie t∏ok „c” przesuwa si´ ku do∏owi,
zamyka wylot „e” przez popychacz i odpowietrznik
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Rys. 1.54. Przyk∏ady automatycznych regulatorów sterowanych
pneumatycznie (KNORR, WABCO)

Rys. 1.55. Przekrój automatycznego regulatora
sterowanego
pneumatycznie ( WABCO)

Êni´cie elastycznego, nieruchomego pierÊcienia na
tulei „p” po∏àczonej z popychaczem „r”. Popychacz
zostaje zablokowany. Regulator jest regulatorem
statycznym. Spr´˝yna „o” mi´dzy krzywkà i popychaczem chroni przed uszkodzeniem spowodowanym zmianà po∏o˝enia krzywki podczas hamowania. Przy∏àcze „43” s∏u˝y do sprawdzania dzia∏ania
i regulacji regulatora.
Istnieje tak˝e wiele odmian automatycznego regulatora si∏y hamowania sterowanych pneumatycznie i zintegrowanych z zaworem przekaênikowym.
Ró˝nice obcià˝enia osi przedniej pojazdu nie obcià˝onego i obcià˝onego mogà powodowaç koniecznoÊç wyposa˝enia go tak˝e w zawór korygujàcy ciÊnienie w si∏ownikach tej osi. Przyk∏ad jednego z zaworów korygujàcych i jego charakterystyka

sà pokazane na rys. 1.56. Zadaniem zaworu jest redukcja si∏y hamowania osi przedniej i szybkie odpowietrzenie si∏owników podczas odhamowania.
Powietrze z g∏ównego zaworu hamulcowego dop∏ywa do przy∏àcza „1”. Gdy ciÊnienie powoduje pokonanie si∏y spr´˝yny „c” dociskajàcej t∏okiem „b”
przepon´ „a”, t∏ok „b” przesuwa si´ w dó∏. Powietrze przep∏ywa przez szczelin´ wokó∏ przepony
przez przy∏àcze „2” do si∏owników. W stanie równowagi si∏y od ciÊnienia nad przeponà i sumy si∏ od
ciÊnienia i spr´˝yny „c” pod nià, przelot jest zamkni´ty. Ze wzrostem ciÊnienia nast´puje dodatkowy przep∏yw i wzrost ciÊnienia pod przeponà.
Udzia∏ si∏y spr´˝yny „c” relatywnie zmniejsza si´
i maleje redukcja ciÊnienia. Przy ciÊnieniu zale˝nym od regulacji napi´cia spr´˝yny wkr´tem „d”

Rys. 1.56. Przyk∏ad zaworu korygujàcego i jego charakterystyka ( WABCO)
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Rys. 1.57. Zaworu korygujàcego i jego charakterystyka (WABCO)

(punkt R) udzia∏ jej si∏y staje si´ tak ma∏y, ˝e ciÊnienie wyrównuje si´ nad i pod przeponà.
Przy odhamowaniu spr´˝yna powoduje uniesienie t∏oka „b”, a ciÊnienie pod przeponà - uniesienie
jej Êrodka i szybkie odpowietrzenie si∏owników.
Inny przyk∏ad zaworu korygujàcego przedstawia
rys. 1.57. W inny sposób koryguje ciÊnienie w si∏ownikach osi przedniej zawór redukcyjny przedstawiony na rys. 1.58. Jego przy∏àcze „1” jest po∏àczone z g∏ównym zaworem hamulcowym, przy∏àcze „2” z s∏ownikami, a „4” - z przewodem ∏àczàcym automatyczny regulator z si∏ownikami tylnej
osi. W ten sposób ciÊnienie w si∏ownikach jest uzale˝nione od nacisku na peda∏ hamulca oraz redukcji ciÊnienia hamulców osi tylnej. Umo˝liwia to
lepsze dostosowanie si∏ hamowania osi przedniej
do opóênienia i obcià˝enia pojazdu. Dlatego zawór
jest nazywany „pe∏ny/pusty”.
W stanie odhamowania t∏ok „11” jest dociskany
do przegrody spr´˝ynà „12”. Przelot z przy∏àcza „1”
do „2” przez kana∏ „a” jest otwarty. Podczas hamowania wzrost ciÊnienia w przy∏àczu „1” powoduje
przep∏yw powietrza do si∏owników. Wzrost ciÊnienia w przy∏àczu „4” do ok. 0,05 MPa powoduje pokonanie spr´˝yny „12” i przesuni´cie t∏oka „11”
w dó∏. Przelot pod zaworem „10” zostaje zamkni´ty. ¸àczna powierzchnia górna t∏oka dwuÊrednicowego jest równa jego dolnej powierzchni. Ustala si´
wi´c stan równowagi pokazany na rysunku. CiÊnienie w przy∏àczach jest wyrównane. Jest to „stopieƒ
wst´pny” zaworu. JeÊli dalszy wzrost ciÊnienia
w przy∏àczach „1” i „4” jest jednakowy, zawór dzia∏a podobnie jak zawór przekaênikowy. CiÊnienie
w si∏ownikach wzrasta tak samo. Gdy automatyczny regulator redukuje ciÊnienie, ciÊnienie w przy∏àczu „4” te˝ jest zredukowane. Wtedy dla zachowania równowagi si∏ dzia∏ajàcych na t∏ok dwuÊrednicowy zawór koryguje ciÊnienie w przy∏àczu „2”.
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Rys. 1.58. Zawór korygujàcy „pe∏ny-pusty” (WABCO)

Rys. 1.59. G∏ówny zawór hamulcowy zintegrowany z zaworem
„pe∏ny-pusty” (WABCO)

Podczas odhamowania ciÊnienie w przy∏àczach „1”
i „4” spada. Pod wp∏ywem ciÊnienia w przy∏àczu
„2” t∏ok dwuÊrednicowy i zawór „10” przesuwajà
si´ ku górze. Otwiera si´ przelot do atmosfery pod
zaworem „10” i powietrze z si∏owników wyp∏ywa
przez odpowietrznik „3”.
W zaworze na rys. 1.58 zwracajà uwag´ kana∏y
w t∏oku dwuÊrednicowym, ∏àczàce komory mi´dzy
jego uszczelnieniami (od strony obu obwodów) z atmosferà. Jest to zgodne z wymaganiami omówionymi w pkt. 1.1. Widaç to tak˝e na rys. 1.45 i 1.59.
Rys. 1.59 przedstawia g∏ówny zawór hamulcowy
zintegrowany z zaworem korygujàcym typu „pe∏ny/pusty”. T∏ok dwuÊrednicowy „f” pe∏ni funkcj´
t∏oka dwuÊrednicowego w zaworze na rys. 1.58.
Wymagania dotyczàce stosowania systemów
przeciwblokujàcych ABS w nowych autobusach
dalekobie˝nych i turystycznych, samochodach ci´˝arowych, ciàgnikach siod∏owych, naczepach

Rys. 1.60. Trójstanowy modulator ABS (WABCO)

i przyczepach wesz∏y w ˝ycie stopniowo w ostatnim dziesi´cioleciu XX w.
Zespo∏ami wykonawczymi ABS sà modulatory
ciÊnienia w si∏ownikach, nale˝àce do uk∏adu hamulca roboczego (np. rys. 1.6).
Na rys. 1.60 przedstawiony jest przyk∏ad trójstanowego modulatora stosowanego w pojazdach samochodowych oraz schematy jego dzia∏ania. Przy∏àcze „1” jest po∏àczone z g∏ównym zaworem hamulcowym przez automatyczny regulator si∏y hamowania (jeÊli jest w uk∏adzie). Przy∏àcze „2” jest
po∏àczone z si∏ownikiem hamulcowym. Szybko
dzia∏ajàce, ma∏e elektromagnesy I i II sà sterowane
przez elektroniczny zespó∏ sterujàcy (ECU) ABS.
Sygna∏y wysy∏ane do elektromagnesów sà zale˝ne
od sygna∏ów otrzymywanych przez ECU z czujnika
pr´dkoÊci ko∏a.
Modulator jest w stanie „a”, gdy hamowane ko∏o
nie ma tendencji do blokowania. Obydwa elektromagnesy sà wy∏àczone. Powietrze przep∏ywa z przy∏àcza „1” przez otwarty pod wp∏ywem ciÊnienia zawór „4” do przy∏àcza „2” i si∏ownika. JednoczeÊnie
zawór „5” zamkni´ty pod dzia∏aniem ciÊnienia, zamyka przep∏yw z si∏ownika do atmosfery.

Stan „b” nast´puje, gdy ko∏o ma tendencje do
blokowania. Obydwa elektromagnesy sà w∏àczone.
Zawór „9” zostaje otwarty, a „8” zamkni´ty. Powoduje to przep∏yw powietrza z komory „g” przez kana∏
„h” do komory „k” i zamkni´cie zaworu „4”. Przelot
z przy∏àcza „1” do „2” i si∏ownika jest zamkni´ty.
JednoczeÊnie otwiera si´ zawór „6” i zamyka „7”. Powoduje to odpowietrzenie komory „e” i otwarcie zaworu „5”. Powietrze z si∏ownika wyp∏ywa przez kana∏ „f” i odpowietrznik „3” do atmosfery.
Stan „c” modulatora odpowiada sytuacji, gdy
poÊlizg wzgl´dny ko∏a nie wzrasta, w∏àczony jest
tylko elektromagnes I. Tendencja do blokowania nie
powi´ksza si´. Zmiany nacisku na peda∏ hamulca
lub zmiany przyczepnoÊci ko∏a powodujà dalsze
cykliczne zmiany stanu modulatora. ABS stara si´
utrzymaç poÊlizg w optymalnym zakresie.
Na rys. 1.61 pokazany jest inny przyk∏ad trójstanowego modulatora.
Energia spr´˝onego powietrza przenoszona
przez uk∏ad hamulca roboczego do si∏owników
umo˝liwia powstanie si∏ uruchamiajàcych mechanizmy hamujàce. WielkoÊci tych si∏ zale˝à od wymiarów si∏owników i ciÊnienia, a zu˝ycie spr´˝one-
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Rys. 1.61. Trójstanowy modulator ABS (KNORR)

go powietrza jest uzale˝nione tak˝e od skoków si∏owników. Na rys. 1.62 pokazane sà przyk∏ady si∏owników hamulcowych: t∏okowego (A), przeponowego (B) i przeponowo-spr´˝ynowego (C). Takie si∏owniki uruchamiajà hamulce z obrotowymi rozpierakami i dêwigniami hamulcowymi.
Rys. 1.63 przedstawia przyk∏ady si∏owników do
hamulców z rozpierakami klinowymi.
Przyk∏ady si∏owników do hamulców tarczowych
sà pokazane na rys. 1.64.
Rys. 1.62. Przyk∏ady si∏owników hamulcowych ( WABCO)
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Rys. 1.63. Przyk∏ady si∏owników do hamulców z rozpierakami
klinowymi (WABCO)
Rys. 1.64. Przyk∏ady si∏owników do hamulców tarczowych
(KNORR)

Rys. 1.65. Przyk∏ady charakterystyk typoszeregu si∏owników
przeponowych (WABCO)
Rys. 1.66. Przyk∏ad si∏ownika uruchamiajàcego (WABCO)

wykasowaniu luzów w hamulcu, koniecznych do
unikni´cia ocierania si´ jego powierzchni roboczych po odhamowaniu. Dalej wartoÊci si∏ sà
w przybli˝eniu sta∏e, a na koƒcu skoku malejà.
Wynika stàd, ˝e regulacja skoku roboczego powinna byç tak dobrana, aby wykorzystaç Êrodkowy
zakres charakterystyki. W praktyce oznacza to, ˝e
si∏ownik powinien pracowaç w zakresie od 1/3 do
2/3 skoku maksymalnego. Mo˝na to uzyskaç przez
prawid∏owo dzia∏ajàcà regulacj´ automatycznà,
a gdy jej nie ma - regulacj´ r´cznà.
Zwi´kszony skok powoduje zmniejszenie si∏y
si∏ownika i zwi´kszenie zu˝ycia spr´˝onego powietrza. Oznacza to tak˝e wyd∏u˝enie czasu zadzia∏ania hamulców, zwi´kszenie zu˝ycia spr´˝arki i paliwa.
Na rys. 1.66 pokazany jest si∏ownik uruchamiajàcy jednoobwodowà pomp´ hamulcowà w uk∏adzie powietrzno-hydraulicznym (rys. 1.8).
Na rys. 1.67 przedstawiony jest wariant dwuobwodowego si∏ownika uruchamiajàcego dwuobwodowà pomp´. Jest to rozwiàzanie podobne do
pokazanego na rys. 1.66 (przy podziale na dwa obwody).
W niektórych samochodach z instalacjà powietrznà spotyka si´ zespo∏y nie uruchamiajàce,
lecz wspomagajàce nadciÊnieniowo uk∏ad hydrauliczny hamulca roboczego. Hamowanie bez wspomagania (si∏à mi´Êni kierowcy) jest mo˝liwe, ale
skutecznoÊç takiego hamowania jest bardzo ma∏a.
Zespó∏ taki jest pokazany na rys. 1.68.
Zgodnie z wymaganiami obydwa obwody hamulca roboczego sà po∏àczone (za g∏ównym zaworem hamulcowym) z zaworem sterujàcym hamowaniem przyczepy umieszczonym na samochodzie. W ten sposób hamulce robocze obu pojazdów
uruchamiane sà jednoczeÊnie.
Rys. 1.67. Przyk∏ad dwuobwodowego si∏ownika
uruchamiajàcego (WABCO)

Rys. 1.65 przedstawia przyk∏ad charakterystyk
si∏ w funkcji skoku t∏oczyska dla typoszeregu si∏owników przeponowych. Charakterystyki odpowiadajà ciÊnieniu 0,8 MPa. Charakterystyki nie sà liniowe. Wynika to ze zmian powierzchni czynnej przepony dla ró˝nych po∏o˝eƒ t∏oczyska (si∏ownik t∏okowy ma sta∏à powierzchni´ t∏oka, wi´c charakterystyka jest liniowa).
Poczàtkowy zakres ka˝dej charakterystyki to
spadek si∏y o ok. 15-20%. Zakres ten odpowiada
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Rys. 1.68. Przyk∏ad nadciÊnieniowego dwuobwodowego zespo∏u
wspomagajàcego (WABCO)

1.3.4. Uk∏ad sterowania i przenoszenia energii hamulca
awaryjnego i postojowego pojazdu
samochodowego
W wi´kszoÊci pojazdów samochodowych dla
spe∏nienia wymagaƒ konieczne jest sterowanie hamulca awaryjnego odr´bnym zespo∏em. Jest nim
r´czny zawór hamulcowy. Steruje on tak˝e hamulcem postojowym. Zespo∏ami wykonawczymi obu
tych rodzajów hamulców sà cz´Êci spr´˝ynowe si∏owników przeponowo-spr´˝ynowych. Z uwagi na
du˝à pojemnoÊç tych si∏owników, dla przyspieszenia dzia∏ania hamulca awaryjnego stosuje si´ zawory przekaênikowe (rys. 1.6 i 1.7). Przyk∏ad po∏àczeƒ
zespo∏ów i zasilania uk∏adu hamulca awaryjnego
i postojowego przedstawiono w pkt. 1.2.1. W uk∏adach powietrzno-hydraulicznych stosowane sà si∏owniki spr´˝ynowe (rys. 1.8).
Zgodnie z wymaganiami hamowanie samochodu hamulcem awaryjnym powinno powodowaç
jednoczesne hamowanie przyczepy. Dlatego r´czny
zawór hamulcowy jest po∏àczony tak˝e z zaworem
sterujàcym hamulce przyczepy.
Przyk∏ady r´cznych zaworów hamulcowych sà
pokazane na rys. 1.69. Zawory sà wykonywane w
bardzo wielu odmianach. Na przyk∏ad „A” i „B” sà
produkowane w wersjach obrotu dêwigni „w prawo” i
„w lewo”. Niektóre sà dostosowane do innego ni˝ podstawowy (-40 do +80°C) zakres temperatury pracy
(np. -10 do +120°C). Ró˝nià si´ kàtami obrotu dêwigni odpowiadajàcymi poszczególnym ich funkcjom.
Niektóre majà w∏àcznik elektryczny umo˝liwiajàcy
sygnalizowanie w∏àczenia hamulca postojowego.
Wa˝nà funkcj´ r´cznego zaworu hamulcowego
w samochodzie dostosowanym do ciàgni´cia przyczepy spe∏nia „po∏o˝enie kontrolne” dêwigni. Ten
rodzaj zaworu (dawniej nie stosowany) ma dwa
przy∏àcza wyjÊciowe „21” i „22”. Przyk∏adami tego
rodzaju zespo∏ów sà zawory B i C na rys. 1.69.
Dzia∏anie zaworu z „po∏o˝eniem kontrolnym”
wyjaÊnia rys. 1.70. Spr´˝one powietrze dop∏ywa
z przy∏àcza „1” przez przy∏àcze „21” do si∏owników,
a z „22” - do zaworu sterujàcego hamowaniem przy-
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Rys. 1.69. Przyk∏ady r´cznych zaworów hamulcowych (WABCO)

czepy. Spr´˝yny si∏owników sà ÊciÊni´te, hamulec
awaryjny zluzowany. Tak˝e hamulec roboczy przyczepy nie jest uruchomiony.
Podczas w∏àczania hamulca awaryjnego obrót
dêwigni „d”, dzi´ki krzywce „t”, powoduje uniesienie grzybka „b”. Zamyka si´ przelot z przy∏àcza „1”
do komory „A” i otwiera przelot z przy∏àczy „21”
i „22” do atmosfery. Spada ciÊnienie w si∏ownikach
i w przy∏àczu zaworu sterujàcego hamowaniem
przyczepy. Spada równie˝ ciÊnienie nad t∏okiem
„k”. Przy sta∏ym ciÊnieniu pod t∏okiem, powoduje
to ugi´cie spr´˝yny „h” i uniesienie t∏oka. Oba przeloty zamykajà si´, gdy ustala si´ równowaga dzia∏ajàcych na t∏ok „k” si∏ od ciÊnienia i spr´˝yn. W ten
sposób stopniowe zwi´kszanie kàta obrotu dêwigni
umo˝liwia stopniowy spadek ciÊnienia w si∏ownikach (stopniowe w∏àczanie hamulca awaryjnego)
i zaworze sterujàcym hamowaniem przyczepy
(stopniowe uruchamianie jej hamulca roboczego).
Obrót dêwigni o kàt odpowiadajàcy zakresowi
„hamulec awaryjny” powoduje ca∏kowite odpowietrzenie przy∏àczy „21” i „22”. Równie˝ stopniowe
mo˝e byç odhamowanie przez stopniowe zmniejszanie odchylenia dêwigni od po∏o˝enia poczàtkowego. Puszczenie dêwigni powoduje jej samoczynny powrót i odhamowanie.
W koƒcu zakresu „hamulec awaryjny” dêwignia
opiera si´ o zderzak. Dalszy obrót wymaga odciàgni´cia dêwigni w kierunku strza∏ki i doprowadzenia do
po∏o˝enia „zaryglowanie”. Dêwignia pozostaje w tym
po∏o˝eniu. Jest to po∏o˝enie „hamulec postojowy”.
Dalszy obrót dêwigni powoduje nacisk krzywki
„r” korpusu dêwigni „s” na popychacz „q”. Zostaje

otwarty zawór „o” i po∏àczenie przy∏àcza „22” z „1”.
Powoduje to wzrost ciÊnienia w zaworze sterujàcym hamowaniem przyczepy i jej odhamowanie.
Hamulec postojowy samochodu pozostaje w∏àczony. Do po∏o˝enia „hamulec postojowy” dêwignia
powraca sama. Dla odhamowania samochodu trzeba jà odciàgnàç, aby omin´∏a zatrzask.
„Po∏o˝enie kontrolne” umo˝liwia kierowcy
sprawdzenie, czy hamulec postojowy samochodu
utrzyma oba unieruchomione pojazdy. Nie ma pewnoÊci, czy podczas postoju nie nastàpi spadek ciÊnienia w si∏ownikach przyczepy i jej nie zamierzone odhamowanie. JeÊli podczas kontroli oka˝e si´, ˝e hamulec postojowy samochodu nie wystarcza, trzeba
w∏àczyç hamulec postojowy przyczepy (naczepy).
W zaworach bez „po∏o˝enia kontrolnego” charakterystyka koƒczy si´ na po∏o˝eniu „zaryglowanie”.
W autobusach stosowane sà czasami r´czne zawory hamulcowe z funkcjà „hamulec przystankowy”. Gdy na przystankach konieczne jest hamowanie przez ca∏y czas zatrzymania (np. w rejonach z cz´stym pochyleniem wzd∏u˝nym drogi),
u˝ycie si∏owników spr´˝ynowych powoduje du˝e
zu˝ycie powietrza. Po∏àczenie r´cznego zaworu
z „hamulcem przystankowym” z jednym obwodem hamulca roboczego umo˝liwia wykorzystanie
si∏owników przeponowych, zu˝ywajàcych mniej
powietrza.
W pojazdach, w których nie jest konieczne oddzielne sterowanie hamulca awaryjnego, stosowane sà bezstopniowe r´czne zawory hamulca posto-

jowego. Majà tylko dwa po∏o˝enia: hamulec postojowy „w∏àczony” i „wy∏àczony”.
Gdy hamulec postojowy jest uruchamiany mechanicznie, bez u˝ycia spr´˝onego powietrza, stosuje si´ r´czne zawory tylko dla hamulca awaryjnego, o dzia∏aniu stopniowym. R´czne zawory hamulcowe sà te˝ stosowane do sterowania zwalniacza.
Przyk∏ad si∏ownika przeponowo-spr´˝ynowego
i charakterystyki typoszeregu tych si∏owników
przedstawia rys. 1.71. Cz´Êç przeponowa, zasilana
przez przy∏àcze „11”, nale˝y do uk∏adu hamulca
roboczego. Podczas hamowania wzrost ciÊnienia
w komorze „A” powoduje wysuni´cie t∏oczyska
„b” wraz z wide∏kami. Cz´Êç spr´˝ynowa zasilana
jest przez przy∏àcze „12”. Przy po∏o˝eniu cz´Êci,
jak na rys. 1.71, t∏ok „e” poddany jest dzia∏aniu ciÊnienia. Spr´˝yna „f” jest maksymalnie ÊciÊni´ta.
Gdy r´czny zawór hamulcowy powoduje obni˝anie ciÊnienia w komorze „B”, spr´˝yna „f” zaczyna
si´ rozpr´˝aç. Tuleja t∏oka „e” przesuwa si´ przez
uszczelnienie w przegrodzie, naciska na przepon´
„d” i t∏oczysko „b”. Przy wzroÊcie ciÊnienia w komorze „B”, t∏ok cofa si´ i Êciska spr´˝yn´. Zluzowanie hamulca nast´puje przy ca∏kowitym jej ÊciÊni´ciu, gdy ciÊnienie osiàga wartoÊç „ciÊnienia
luzowania”.
Sterowanie uk∏adów hamulca roboczego i awaryjnego (z postojowym) ró˝nymi zespo∏ami, daje
mo˝liwoÊç jednoczesnego przypadkowego lub
nieprzemyÊlanego ich uruchomienia. Mo˝e to byç
niebezpieczne z kilku powodów:

Rys. 1.70. Dzia∏anie zaworu z po∏o˝eniem kontrolnym
(B na rys. 1.69) i jego charakterystyka (WABCO)
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Rys. 1.71. Przyk∏ady si∏ownika przeponowo-spr´˝ynowego (I) oraz si∏ownika z mechanizmem szybkoluzujàcym (II). Pokazano
po∏o˝enie cz´Êci si∏ownika II po uderzeniu w cz´Êç 1. Wzrost ciÊnienia powoduje cofni´cie t∏oka i powrót kulek 2 do gniazd 3.
Charakterystyki obu rodzajów si∏owników: a - cz´Êci spr´˝ynowe, b - cz´Êci przeponowe, p = 6 bar

✘ przecià˝one sà mechanizmy hamujàce poddane dzia∏aniu sumy si∏ uruchamiajàcych
✘ si∏y hamowania sà znacznie wi´ksze ni˝ dostosowane do nacisków na osie i przyczepnoÊci,
bardzo prawdopodobne jest blokowanie kó∏ nawet
na nawierzchni o du˝ej przyczepnoÊci
✘ ABS dzia∏a tylko w uk∏adzie hamulca roboczego, uruchomienie si∏owników spr´˝ynowych uniemo˝liwia jego skuteczne dzia∏anie
Dla unikni´cia tych negatywnych zjawisk stosuje si´ zabezpieczenia. Przyk∏adem jednego z zabezpieczeƒ jest u˝ycie zaworu dwudro˝nego (rys. 1.72).
Przy zluzowaniu hamulca roboczego i awaryjnego,
zaworek „a” zespo∏u „7” zajmuje pozycj´ jak na rysunku. Uk∏ad hamulca awaryjnego jest pod ciÊnieniem. Gdy najpierw zostanie uruchomiony hamulec
roboczy, ciÊnienie w przy∏àczu „12” uniemo˝liwi
spadek ciÊnienia w przy∏àczu „11”. Nie b´dzie mo˝liwe odpowietrzenie si∏owników spr´˝ynowych.
Gdy najpierw zostanie uruchomiony hamulec awaryjny (odpowietrzone si∏owniki spr´˝ynowe), uru-
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chomienie hamulca roboczego spowoduje wzrost ciÊnienia w przy∏àczu „12” i si∏ownikach spr´˝ynowych. Hamulec awaryjny b´dzie zluzowany.
Podobnie jak w innych przypadkach, po∏àczone
zosta∏y funkcje zaworu dwudro˝nego i przekaênikowego w jednym zaworze. Powsta∏ zawór przekaênikowo-przecià˝eniowy. Jego zastosowanie (równowa˝ne pokazanemu na rys. 1.72) przedstawia rys.
1.73. Gdy hamulec roboczy i awaryjny sà zluzowane, cz´Êci zaworu zajmujà po∏o˝enie jak na rysunku. Mo˝liwe jest uruchomienie si∏owników spr´˝ynowych r´cznym zaworem hamulcowym. Spadek
ciÊnienia w przy∏àczu „42” i komorze „a” powoduje uniesienie t∏oków „1” i „2” pod wp∏ywem ciÊnienia w komorze „c”, przy∏àczu „2” i si∏ownikach. Zamyka si´ przelot „5” mi´dzy si∏ownikami i przy∏àczem zasilajàcym „1”. Otwiera si´ przelot „6” z si∏owników do atmosfery przez odpowietrznik „3”.
JeÊli jednak uruchomiony zostanie hamulec roboczy i w przy∏àczu „41” oraz komorze „b” wzroÊnie
ciÊnienie, uniesienie t∏oka „2” nie b´dzie mo˝liwe.

Rys. 1.72. Schemat zabezpieczenia przed jednoczesnym uruchomieniem hamulca roboczego i awaryjnego przez zastosowanie zaworu
dwudro˝nego: 1 - g∏ówny zawór hamulcowy, 2 - r´czny zawór hamulcowy, 3 - cz´Êç przeponowa si∏ownika, 4 - cz´Êç spr´˝ynowa
si∏ownika, 5 - automatyczny regulator si∏y hamowania, 6 - zawór przekaênikowy, 7 - zawór dwudro˝ny

Si∏owniki spr´˝ynowe zapewniajà bardzo skuteczne dzia∏anie hamulca postojowego. Jest to zaleta. Konieczna jest jednak pewnoÊç, ˝e mo˝na je zluzowaç. Jest to mo˝liwe pod warunkiem szczelnoÊci

uk∏adu i pewnoÊci zasilania. NieszczelnoÊç powoduje niezamierzone uruchomienie hamulca. Mo˝e
to doprowadziç do bardzo niebezpiecznej sytuacji,
gdy zatrzymanie pojazdu nastàpi w nieodpowied-

Rys. 1.73. Schemat
zabezpieczenia
przed jednoczesnym
uruchomieniem hamulca
roboczego i awaryjnego
przez zastosowanie zaworu
przekaênikowo-przecià˝eniowego 8
(WABCO).
Oznaczenia jak na rys. 1.72
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nim miejscu. Dlatego si∏owniki sà zaopatrzone
w Êruby luzujàce. Na rys. 1.71 jest to Êruba „g”.
Dzi´ki ∏o˝ysku na jej koƒcu, wewnàtrz si∏ownika,
mo˝na przez jej wykr´cenie cofnàç t∏ok i Êcisnàç
spr´˝yn´. Trudno sobie jednak wyobraziç, aby kierowca autobusu móg∏ wykonaç szybko kilkanaÊcie
obrotów Êruby ka˝dego si∏ownika na drodze.
Niebezpieczeƒstwo to jest jednak zmniejszane
przez dodatkowe obwody luzujàce, równoleg∏e do
uk∏adu hamulca awaryjnego i postojowego. Stosuje
si´ te˝ r´czne zawory hamulcowe zasilane z dwóch
niezale˝nych obwodów lub wyposa˝one w awaryjne urzàdzenie zwalniajàce. Przyk∏adem jest zawór
„D” na rys. 1.69. Znane sà opatentowane rozwiàzania szybkoluzujàce bez potrzeby u˝ycia Êruby. Nie
sà jednak rozpowszechnione (rys. 1.71).
Najskuteczniejsze jest jednak dobre utrzymanie
uk∏adu, sprawdzenie stanu cz´Êci (zw∏aszcza przewodów elastycznych) oraz szczelnoÊci (tak˝e uszczelnieƒ mi´dzy obwodami - przegroda si∏ownika).
Przyk∏adowe dane dotyczàce si∏owników przeponowo-spr´˝ynowych sà podane w tablicy 7.
1.3.5. Po∏àczenie uk∏adów powietrznych pojazdu
ciàgnàcego i przyczepy
W celu spe∏nienia wymagaƒ zawór sterowania
hamowaniem przyczepy musi mieç 3 przy∏àcza sterujàce. Dwa - oznaczone „41” i „42” - ∏àczà go z obwodami uk∏adu hamulca roboczego. Wzrost ciÊnienia w tych obwodach lub przynajmniej jednym

Tablica 7
Skok (mm)
przeponowy spr´˝ynowy

Nr katalogowy

Typ

WABCO
925 324 007 0
925 320 250 0
925 320 404 0
925 321 288 0
925 322 224 0
925 323 120 0

16/24
20/24
20/30
24/24
30/30
36/30

57
57
57
57
57
76

KNORR
0 482 512 0…
0 482 512 2…
0 482 512 2…
0 482 512 4…
0 482 512 5…

16/24
20/24
20/30
24/24
30/30

57
57
57
57
64

1)
2)

z nich powoduje uruchomienie hamulców przyczepy. Przy∏àcze „43” ∏àczy zawór z obwodem hamulca awaryjnego. Spadek ciÊnienia w tym obwodzie
powoduje tak˝e hamowanie przyczepy. W ten sposób zadzia∏anie któregokolwiek z tych trzech obwodów zapewnia stopniowe hamowanie przyczepy
(naczepy). Ponadto zawór sterujàcy ma jeszcze co
najmniej przy∏àcze zasilajàce i wyjÊcie do przewodu sterujàcego przyczepy. ¸àcznie jest wi´c 5 lub
wi´cej przy∏àczy zaworu sterujàcego hamowaniem
przyczepy.
Dla prawid∏owej synchronizacji hamowania pojazdu ciàgnàcego i przyczepy lub naczepy, zawory
sterujàce sà produkowane w odmianach ze wzmocnieniem (wyprzedzeniem) sygna∏u ciÊnieniowego
przekazywanego do przewodu sterujàcego przyczepy. Wzmocnienie zawiera si´ w granicach od 0 do
0,15 MPa. W celu umo˝liwienia hamowania przyczepy w przypadku uszkodzenia przewodów ∏àczàcych jà z pojazdem ciàgnàcym przyj´to zasad´ automatycznego hamowania, gdy rozszczelniony jest
przewód zasilajàcy. Funkcj´ t´ realizuje zawór
umieszczony na przyczepie (pkt 1.3.6). Problem hamowania w przypadku rozszczelnienia przewodu
sterujàcego wymaga∏ zmian w zaworze sterujàcym.
Dodano urzàdzenie d∏awiàce przep∏yw powietrza
z zasilania zaworu do przewodu zasilajàcego przyczep´, gdy podczas hamowania wyp∏ywa do atmosfery powietrze z przewodu sterujàcego i obni˝a si´
w nim ciÊnienie. W efekcie nast´puje równie˝ auto-

67
67
67
67
67
67

Moment (Nm)
luzujàcy1) napinajàcy
15
15
25
15
15
25

302)

odchy∏ka +20 Nm
odchy∏ka +6 Nm

Uwaga: si∏owniki WABCO typoszeregu 925 4…..0 majà skoki jednakowe dla cz´Êci przeponowych i spr´˝ynowych.
Zale˝nie od typu wynoszà one 57, 65 lub 75 mm.
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matyczne hamowanie przyczepy jednoczeÊnie
z hamowaniem pojazdu ciàgnàcego.
Na rys. 1.74 pokazane sà przyk∏ady zaworów
sterujàcych hamowaniem przyczepy. Zawór „A”
jest stosowany w odmianach ze wzmocnieniem
i bez wzmocnienia. Nie ma d∏awienia. Zawór „B” to
zespó∏ ze wzmocnieniem i d∏awieniem. Odpowiada
obecnym wymaganiom.
Rys. 1.75 przedstawia dzia∏anie zaworu „A”
z rys. 1.74 w odmianie bez wzmocnienia i jego charakterystyk´. Przy∏àcze „1” to przy∏àcze zasilajàce.
Przy∏àcze „2” jest po∏àczone z przewodem sterujàcym przyczepy.
Podczas hamowania pojazdu ciàgnàcego hamulcem roboczym wzrasta ciÊnienie w przy∏àczu „41”.
T∏ok „g” przesuwa si´ w dó∏. Zamyka przelot
z przy∏àcza „2” do atmosfery przez odpowietrznik
„3”. Otwiera przelot z przy∏àcza „1” do „2”. Zatrzymanie wzrostu ciÊnienia powoduje ustalenie równowagi t∏oka „g” i zamkni´cie obu przelotów. Dalszy wzrost ciÊnienia w przy∏àczu „41” powoduje
wznowienie przep∏ywu z przy∏àcza „1” do „2”.
W ten sposób stopniowy wzrost ciÊnienia w przy∏àczu „41” powoduje stopniowy wzrost ciÊnienia
w przewodzie sterujàcym przyczepy. Przy maksymalnym ciÊnieniu w „41” przelot z „1” do „2” jest
stale otwarty. W przewodzie sterujàcym ciÊnienie
jest proporcjonalne do ciÊnienia w „41”.
Jednoczesny wzrost ciÊnienia w przy∏àczu „42”
nie zmienia sytuacji. T∏ok „e”, poddany dzia∏aniu
ciÊnienia w komorach „B” i „D” (w przy∏àczu „43”
panuje ciÊnienie, gdy wy∏àczony jest hamulec awaryjny), nie mo˝e zmieniç swojego po∏o˝enia. Gdy
wzrost ciÊnienia nast´puje tylko w przy∏àczu „42”,
t∏ok „e” (poddany ciÊnieniu tak˝e w komorze „C”)
unosi si´ i rozpoczyna zamykanie przelotu z przewodu sterujàcego (2) do atmosfery i otwieranie
przelotu z „1” do „2”. T∏ok „g” jest uruchomiony.
W ten sposób zadzia∏anie obu obwodów hamulca roboczego pojazdu ciàgnàcego lub tylko jednego
z nich powoduje hamowanie przyczepy.
Podczas hamowania pojazdu ciàgnàcego hamulcem awaryjnym ciÊnienie w przy∏àczu „43” obni˝a
si´. CiÊnienie w komorze „C” powoduje uniesienie
t∏oka „e” i dzia∏anie jak wy˝ej opisane. T∏ok „g”
znajduje si´ w skrajnym, górnym po∏o˝eniu.
Na rys. 1.76 sà pokazane przyk∏ady zaworów
nowszej generacji. Zawór „C” ma d∏awienie przep∏ywu i regulowane wzmocnienie sygna∏u. Jego przekrój przedstawia rys. 1.77. Przy∏àcze „11” jest przy∏àczem zasilajàcym zawór, „12” - po∏àczone z przewodem zasilajàcym przyczepy, a „22” - z jej przewodem
sterujàcym. Przekrój przedstawia po∏o˝enie cz´Êci
wewn´trznych zaworu w stanie odhamowania.

Rys. 1.74. Przyk∏ady zaworów sterujàcych hamowaniem
przyczepy (WABCO)
Rys. 1.75. Dzia∏anie zaworu A z rys. 1.74, bez wzmocnienia
i jego charakterystyka (WABCO)
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Rys. 1.76. Przyk∏ady
zaworów sterujàcych
nowszej generacji
(WABCO, KNORR)

Rys. 1.77. Przekrój zaworu C z rys. 1.76

W komorach „A1”, „A2”, przy∏àczach „41” i „42”
i komorze „B” po∏àczonej z przy∏àczem „22” panuje
ciÊnienie atmosferyczne, w komorze „C” i przy∏à-
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czach „11” i „12” - ciÊnienie zasilania przyczepy,
a w komorze „D” - ciÊnienie odpowiadajàce stanowi odhamowania si∏owników spr´˝ynowych.
Z chwilà uruchomienia uk∏adu roboczego pojawia si´ impuls ciÊnieniowy w komorach „A1”
i „A2”. Powoduje on przesuni´cie zespo∏u t∏oków
„1” i „2” do do∏u. Zespó∏ ten trafia na suwak „23” zakoƒczony grzybkiem „4” dociskanym do gniazda
w t∏oku „5” spr´˝ynà „6”. Dalszy ruch zespo∏u t∏oków powoduje odsuni´cie suwaka „23” od gniazda,
przy jednoczesnym odci´ciu po∏àczenia przez otwór
w suwaku „23” komory „B” z odpowietrznikiem.
Z komory „C” przez utworzonà szczelin´ przep∏ywa spr´˝one powietrze do komory „B”, nape∏niajàc jà do ciÊnienia odpowiadajàcego stanowi
równowagi si∏ dzia∏ajàcych na t∏oki „1” i „2”, przy
którym suwak „23” styka si´ z gniazdem t∏oka „5”,
a koƒcówka t∏oka „2” odcina po∏àczenie komory „B”
z odpowietrznikiem.
Stan równowagi si∏ jest uwarunkowany wielkoÊcià powierzchni czynnych zespo∏u t∏oków „1”
i „2”. Powierzchnia czynna t∏oka „1” jest wi´ksza od
powierzchni t∏oka „2”, wobec tego ciÊnienie w komorze „B” b´dzie ustala∏o si´ w odwrotnej proporcji do stosunku obu powierzchni. W ten sposób
uzyskuje si´ wzmocnienie sygna∏u ciÊnieniowego
przekazywanego z przy∏àcza „22” do przewodu sterujàcego przyczepy. Wzmocnienie to jest regulowane za pomocà wkr´ta „7” wkr´canego do gniazda
w t∏oku „2” z uszczelnieniem „8” odcinajàcym przestrzeƒ wewn´trznà t∏oka „2” od komory „B”. Wkr´t
„7”ma koƒcówk´, której odleg∏oÊç od zaworka „9”
ze spr´˝ynà „25”, umieszczonego wewnàtrz t∏oka
„10” zamykajàcego od góry wewn´trznà komor´ t∏oka „2” jest nastawiana przez wkr´cenie wkr´ta „7”
do gniazda w t∏oku „2”. T∏ok „10” jest dociskany
spr´˝ynà „24” do pokrywki „13” zamocowanej nieruchomo i uszczelniajàcej wn´trze t∏oka „2” w stosunku do komory „A2”. Pomi´dzy t∏okiem „10”
i pokrywkà „13” jest komora po∏àczona otworem
„14” z komorà „B”. Przy okreÊlonym ciÊnieniu w komorze „B”, odpowiadajàcym ugi´ciu spr´˝yny „24”,
przy którym nast´puje zetkni´cie si´ t∏oka „10”
z zaworkiem „9”, dalszy ruch t∏oka powoduje otworzenie zaworka „9” i przep∏yw powietrza z komory
„B” przez otwór „14” i otwór „15” do komory „E”.
W tej sytuacji nast´puje zmiana warunków równowagi, poniewa˝ zmieniajà si´ powierzchnie czynne, przy których ustalajà si´ nowe wartoÊci ciÊnieƒ
nad i pod zespo∏em t∏oków.
Moment otwarcia zaworu „9” odpowiada punktowi za∏amania charakterystyki ciÊnienia w przy∏àczu „22” w funkcji ciÊnienia w przy∏àczach „41”
i „42” (rys. 1.78) i nastawionej wartoÊci wzmocnie-

Rys. 1.78. Charakterystyka zaworu z rys. 1.77

nia. Niezale˝nie od awarii któregokolwiek z obwodów uk∏adu roboczego, ustalone ciÊnienie sygna∏u
sterujàcego w przy∏àczu „22” b´dzie zachowane.
Uruchomienie uk∏adu awaryjnego powoduje
spadek ciÊnienia w komorze „D”. W wyniku
zmniejszania si´ si∏y dzia∏ajàcej na t∏ok „16”, po∏àczony z t∏okiem „5” przez uszczelnionà przegrod´
w korpusie zaworu „17”, nast´puje przesuni´cie
t∏oka „5” ku górze, a˝ do zetkni´cia si´ suwaka „23”
z koƒcówkà t∏oka „2”, a nast´pnie wciÊni´cie suwaka do wn´trza komory „C” i utworzenie szczeliny
∏àczàcej komor´ „C” z komorà „B”. CiÊnienie spr´˝onego powietrza przep∏ywajàcego do komory „B”
wywiera nacisk na t∏oki „2” i „5”, pod wp∏ywem
którego wytworzy si´ stan równowagi powodujàcy
zamkni´cie przep∏ywu powietrza z komory „C” do
„B” i z „B” do odpowietrznika. Ka˝dej zmianie ciÊnienia w komorze „D” b´dzie odpowiada∏a zmiana
ciÊnienia w komorze „B” i przy∏àczu „22”.
P´kni´cie lub nieszczelnoÊç przewodu sterujàcego powoduje szybki spadek ciÊnienia w przy∏àczu
„12” do przewodu zasilajàcego, dzi´ki specjalnemu
suwakowi d∏awiàcemu znajdujàcemu si´ w opisanym zaworze pomi´dzy przy∏àczami „11” i „12”. Suwak „18” z wyci´ciami na dolnym koƒcu jest osadzony szczelnie w gnieêdzie korpusu zaworu „17” w taki sposób, ˝e spr´˝yna „19” odciàga go ku górze pozwalajàc, aby by∏ dostatecznie swobodny przelot powietrza z przy∏àcza „11” do komory „C” przez element zamykajàcy „20” i otwór „21”.
Nad suwakiem „18” utworzona jest komora „F”
po∏àczona z komorà „A1”. W czasie hamowania
uk∏adem w pe∏ni sprawnym, spr´˝one powietrze
przedostaje si´ z komory „A1” przez otwór „22” do

komory „F”. Nad górnà powierzchnià suwaka „18”
dzia∏a wtedy si∏a od ciÊnienia panujàcego w komorze „A1”. Z chwilà wystàpienia nieszczelnoÊci lub
p´kni´cia przewodu sterujàcego pojawia si´ spadek
ciÊnienia w komorze „C”, powodujàcy przesuni´cie
si´ suwaka „18” w dó∏ pod wp∏ywem ciÊnienia
dzia∏ajàcego w komorze „F” i zd∏awienie swobodnego przep∏ywu powietrza z przy∏àcza „11” do komory „C”. SkutecznoÊç zd∏awienia jest wystarczajàca, aby w przy∏àczu „12” nastàpi∏ spadek ciÊnienia
z wymaganà pr´dkoÊcià.
We wspó∏czesnych rozwiàzaniach uk∏adów hamulcowych zasilanie instalacji przyczepy odbywa
si´ z osobnej sekcji zaworu zabezpieczajàcego wieloobwodowego. Sekcja ta jest zasilana z obu obwodów
uk∏adu roboczego poprzez zawory zwrotne wbudowane do zaworu zabezpieczajàcego. Nastawienie zaworu zabezpieczajàcego sekcji zapewnia w razie
uszkodzenia przewodu zasilajàcego zapas energii
w zbiornikach uk∏adu roboczego, wystarczajàcy do
hamowania ze skutecznoÊcià uk∏adu awaryjnego.
Przyk∏ady z∏àczy stosowanych do przewodów
∏àczàcych instalacj´ pojazdu ciàgnàcego i przyczepy przedstawia rys. 1.79. Z∏àcza „A1” i „A2” sà tyRys. 1.79. Przyk∏ady z∏àczy przewodów ∏àczàcych instalacje
pojazdu ciàgnàcego i przyczepy lub naczepy (WABCO)
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pu otwartego. Z∏àcza te sà montowane na wejÊciu
do instalacji przyczepy i naczepy. Z∏àcze oznaczone indeksem „1” jest stosowane na koƒcu przewodu sterujàcego, a indeksem „2” - przewodu zasilajàcego. Z∏àcze „A1” stosowane jest równie˝ na koƒcu
przewodu sterujàcego pojazdu przystosowanego do
ciàgni´cia przyczep.
Z∏àcza „B1” i „B2” sà wyposa˝one w zaworek odcinajàcy. Podobnie jak w przypadku z∏àczy typu
„A”, indeks cyfrowy okreÊla ich zastosowanie. Z∏àcza te sà montowane na koƒcach przewodów elastycznych ciàgników siod∏owych. Z∏àcza obu typów sà zabezpieczone przed pomy∏kowà zamianà
przez zró˝nicowanie konstrukcji cz´Êci ryglujàcej.
Z∏àcze typu „C1” jest montowane na koƒcu przewodu zasilajàcego pojazdu przystosowanego do
ciàgni´cia przyczep. Tak jak z∏àcza typu „B”, przy∏àcze wyjÊciowe jest wyposa˝one w zaworek odcinajàcy.
Przy∏àcze „1” z∏àcza s∏u˝y do po∏àczenia ze êród∏em zasilania (najcz´Êciej b´dzie to sekcja wieloobwodowego zaworu zabezpieczajàcego), natomiast przy∏àcze „2” do po∏àczenia z przy∏àczem
„12” zaworu sterujàcego hamowaniem przyczepy.
Przyk∏ady po∏àczeƒ przewodu sterujàcego i zasilajàcego z tym zaworem przedstawia rys. 1.80.
Rys. 1.80a przedstawia zastosowanie z∏àcza „A1”
na koƒcu przewodu sterujàcego i „C1” na koƒcu
przewodu zasilajàcego w pojeêdzie przystosowanym do ciàgni´cia przyczep. Rys. 1.80b przedstawia
z∏àcza typu „B1” i „B2” w instalacji ciàgnika siod∏owego. Zawór sterujàcy hamulcami przyczepy
w wersji uk∏adu na rys. 1.80a ró˝ni si´ od wersji zaworu przedstawionego na rys. 1.77 i majàcej zastosowanie w uk∏adzie na rys. 1.80b. Ró˝nica ta polega
na wykonaniu komory „C” (rys. 1.77) - po∏àczonej
z przy∏àczem „12” - jako nieprzelotowej i poprowadzeniu zasilania do z∏àcza „C1” dodatkowym przy∏àczem „21” z przy∏àcza „11” przez suwak d∏awiàcy.
Przy p´kni´ciu lub nieszczelnoÊci przewodu sterujàcego obydwa rozwiàzania zapewniajà takà samà

reakcj´ uk∏adu hamulcowego, polegajàcà na spadku
ciÊnienia w przewodzie zasilajàcym i automatycznym hamowaniu przyczepy (naczepy). Inaczej jest,
gdy nastàpi niezamierzone roz∏àczenie przewodów
sterujàcych pojazdu ciàgnàcego i przyczepy.
W rozwiàzaniu (a), w którym zastosowano z∏àcze typu „A1”, po od∏àczeniu przewodu sterujàcego
uruchomienie uk∏adu roboczego spowoduje poprzez z∏àcze „C1” spadek ciÊnienia w przewodzie
zasilajàcym i automatyczne hamowanie przyczepy.
W rozwiàzaniu (b), ze z∏àczem „B1”, od∏àczenie
przewodu sterujàcego powoduje automatyczne jego
zamkni´cie, a zatem uruchomienie uk∏adu roboczego nie spowoduje ˝adnej reakcji hamulców naczepy i zespó∏ pojazdów b´dzie w takiej sytuacji hamowany tylko hamulcami ciàgnika siod∏owego.
Powszechne zastosowanie w ciàgnikach siod∏owych rozwiàzania (b) t∏umaczy si´ przede wszystkim prostotà budowy i obs∏ugi, poniewa˝ wprowadzajàc rozwiàzanie z rys. 1.80a nale˝a∏oby zastosowaç jeszcze jeden przewód elastyczny pod∏àczony
do przy∏àcza „2” z∏àcza „C1”. U˝ycie z∏àczy „B1”
wymaga jednak zwrócenia szczególnej uwagi
w czasie eksploatacji na zagwarantowanie pewnoÊci po∏àczeƒ z∏àczy przewodu sterujàcego w zespole ciàgnik siod∏owy-naczepa.
Poza typowymi z∏àczami omówionymi wy˝ej,
mo˝na spotkaç z∏àcza podwójne, tzw. szybkoz∏àcza,
do których doprowadzone sà obydwa przewody.
W z∏àczach tego typu nast´puje jednoczesne po∏àczenie i od∏àczenie obu przewodów, a zatem nie zachodzi obawa wystàpienia sytuacji przedstawionej
wy˝ej. Przyk∏ad z∏àcza podwójnego, produkowanego przez firm´ WABCO pod nazwà Duo-Matic,
przedstawia rys. 1.81. W celu ∏àczenia tych z∏àczy
ze z∏àczami typu PALM TYPE, stosuje si´ specjalne
zespo∏y adaptacyjne (rys. 1.82).
Oprócz zaworów sterujàcych hamowaniem przyczepy (rys. 1.74, 1.76 i 1.77), w eksploatowanych
pojazdach jest rozpowszechnionych wiele innych
typów. W pojazdach przystosowanych do ciàgni´cia

Rys. 1.80. Przyk∏ady po∏àczeƒ przewodu
sterujàcego i zasilajàcego
z zaworem sterujàcym
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Rys. 1.81. Przyk∏ad z∏àcza podwójnego Duo-Matic (WABCO)

Rys. 1.82. Adaptery z∏àczy z rys. 1.79 i 1.81
(WABCO)

przyczep, w których zakres ciÊnienia jest wy˝szy od
ujednoliconego zakresu w po∏àczeniu z przyczepà
(pkt 1.1), sà stosowane zawory redukcyjne.
1.3.6. Uk∏ady hamulcowe przyczepy i naczepy
Zgodnie z wymaganiami przyczepa i naczepa
muszà byç wyposa˝one w roboczy i postojowy
uk∏ad hamulcowy. Sterowanie uk∏adem roboczym
i zasilanie energià spr´˝onego powietrza odbywa
si´ z uk∏adu pojazdu ciàgnàcego (pkt 1.3.5). Na poczàtku instalacji, za z∏àczami przewodów umieszczone sà filtry przewodowe, które pokazano
w uk∏adach przyczep i naczep w pkt. 1.2.2.
Rys. 1.83 przedstawia przyk∏ad filtru przewodowego. Podczas przep∏ywu powietrza przez wk∏ad
filtrujàcy „6” zatrzymywane sà zanieczyszczenia
sta∏e (np. produkty korozji). Gdy wk∏ad zostaje zanieczyszczony w stopniu utrudniajàcym przep∏yw,
spr´˝yny „4” i „5” umo˝liwiajà zmian´ po∏o˝enia
wk∏adu „6”. Przy przep∏ywie od przy∏àcza „1” do
„2” ugina si´ spr´˝yna „5” i wk∏ad „6” unosi si´,
otwierajàc przelot powietrza. Podobnie przy przep∏ywie od „2” do „1” ugina si´ spr´˝yna „4”,
a wk∏ad „6” przesuwa w dó∏. W obu przypadkach
przep∏ywajàce powietrze nie jest filtrowane. Wk∏ad
filtrujàcy powinien byç okresowo czyszczony.
G∏ównym zespo∏em uk∏adu hamulca roboczego
przyczepy lub naczepy jest „zawór hamowania

Rys. 1.83. Przyk∏ad filtru
przewodowego (WABCO)

przyczepy”. Zadaniem zaworu jest zapewnienie
stopniowego wzrostu ciÊnienia w si∏ownikach odpowiednio do wzrostu ciÊnienia w przewodzie sterujàcym podczas hamowania. Równie˝ podczas odhamowania zmniejszanie ciÊnienia musi byç uzale˝nione od zmian w przewodzie sterujàcym. Zawór realizuje tak˝e automatyczne hamowanie, gdy
obni˝a si´ ciÊnienie w przewodzie zasilajàcym
w sytuacjach opisanych w pkt. 1.3.5. Ta funkcja jest
szczególnie wa˝na w przypadku oderwania si´
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przyczepy lub naczepy od pojazdu ciàgnàcego podczas jazdy.
Na rys. 1.84 przedstawione sà przyk∏ady zaworów
hamowania przyczepy. Rys. 1.85 przedstawia przyk∏ad schematu dzia∏ania zaworu hamowania przyczepy. Przy∏àcze „1” zaworu jest po∏àczone z przewodem zasilajàcym przyczepy, „1-2” - ze zbiornikiem
przyczepy, „4” - z przewodem sterujàcym, a „2” - z si-

∏ownikami. Uszczelka „c” przepuszcza powietrze tylko z przy∏àcza „1” do „1-2”. Odwrotny przep∏yw nie
jest mo˝liwy. W stanie odhamowania si∏owniki sà po∏àczone przez przelot „b” i odpowietrznik „3” z atmosferà. W przy∏àczu „1”, nad t∏okiem „d” i w przy∏àczu „1-2” panuje ciÊnienie zasilania.
Podczas hamowania (hamulcem roboczym)
wzrasta ciÊnienie w przy∏àczu „4” i nad t∏okiem

Rys. 1.84. Przyk∏ady zaworów
hamowania przyczepy
(WABCO, KNORR)

Rys. 1.85. Przyk∏ad schematu dzia∏ania
zaworu hamowania przyczepy (WABCO)
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„a”. Powoduje to przesuni´cie t∏oka w dó∏, zamkni´cie przelotu „b” i otwarcie przelotu „g” po
przesuni´ciu t∏oka „f” w dó∏. Powietrze zaczyna
przep∏ywaç z przy∏àcza „1” do „2”. Wzrasta ciÊnienie w komorze „E”, si∏ownikach, a tak˝e w kanale
„A” i komorze „C”. Powierzchnia t∏oka „a”, poddana ciÊnieniu sterujàcemu (górna), jest mniejsza od
powierzchni poddanej ciÊnieniu w komorze „E”
i si∏ownikach. Równowaga t∏oka „a” ustala si´ (zamykajà si´ przeloty „b” i „g”), gdy ciÊnienie pod
t∏okiem „a” jest wy˝sze od ciÊnienia sterujàcego.
Tak realizuje si´ wzmocnienie (wyprzedzenie) ciÊnienia w si∏ownikach w porównaniu z ciÊnieniem
sterujàcym.
Gdy stopniowo wzrastajàce ciÊnienie w si∏ownikach i w komorze „C” osiàga wartoÊç umo˝liwiajàcà pokonanie nacisku spr´˝yny „i”, zawór „k”
otwiera si´. Powietrze przep∏ywa przez kana∏ „B”
do komory „D”. Teraz powierzchnia t∏oka „a”, poddana ciÊnieniu sterujàcemu od góry, jest równa powierzchni poddanej ciÊnieniu pod t∏okiem. Zawór
zaczyna dzia∏aç podobnie jak zawór przekaênikowy. Przyrost ciÊnienia sterowania powoduje taki
sam przyrost ciÊnienia w si∏ownikach.
Wzmocnienie jest zale˝ne od napi´cia spr´˝yny
„i” regulowanego wkr´tem „h”. W opisywanym zaworze mo˝na je regulowaç od 0 do 0,1 MPa. Odhamowanie odbywa si´ analogicznie, wed∏ug tej samej charakterystyki.
Hamowanie automatyczne jest uruchamiane
spadkiem ciÊnienia w przy∏àczu „1”. CiÊnienie
w przy∏àczu „1-2” (w zbiorniku) unosi t∏ok „d” do
styku t∏oka „f” z t∏okiem „a”. Zamyka si´ przelot „b”
i otwiera „g”. Dalej zawór dzia∏a podobnie jak przy
uruchomieniu hamulca roboczego.
Zahamowanie automatyczne przyczepy od∏àczonej od pojazdu ciàgnàcego uniemo˝liwia∏oby jej
przetoczenie, gdy b´dzie to konieczne. Dlatego stosuje si´ zawory luzujàce. Na rys. 1.85 pokazany jest
przyk∏ad takiego zaworu mocowanego (Êrubami) do
przy∏àcza „1”. Obydwa zawory sà zasilane przez
przy∏àcze „11”. T∏ok „d” znajduje si´ w górnym po∏o˝eniu, w styku z t∏okiem „a” i otwiera po∏àczenie
si∏owników z zasilaniem.
WciÊni´cie przycisku „m” zaworu luzujàcego
powoduje zamkni´cie przy∏àcza „11” i po∏àczenie
przy∏àcza „12” (obu zaworów) z przy∏àczem „1” zaworu hamujàcego przyczepy. Powietrze ze zbiornika („1-2”) przep∏ywa nad t∏ok „d”. T∏ok przesuwa
si´ w dó∏. Powoduje to od∏àczenie si∏owników od
zbiornika i ich odpowietrzenie (po∏o˝enie cz´Êci
zaworu hamujàcego jak na rys., a przycisk „m”
w górnym po∏o˝eniu). Aby przyczep´ zahamowaç
nale˝y przycisk „m” wyciàgnàç.

Rys. 1.86. Przyk∏ady zaworów luzujàcych (WABCO,KNORR)

Poniewa˝ nie ma zasilania, po ka˝dym odhamowaniu i zahamowaniu ciÊnienie w zbiorniku i si∏ownikach obni˝a si´.
Po po∏àczeniu przyczepy z ciàgnikiem przycisk
„m” wraca automatycznie do po∏o˝enia jak na rysunku.
Zawory luzujàce sà mocowane do ró˝nych zaworów hamowania lub umieszczane oddzielnie,
w miejscu naj∏atwiej dost´pnym. Dlatego istnieje
wiele ich odmian. WÊród nich sà tak˝e podwójne
zawory luzujàce, s∏u˝àce do odhamowywania i zahamowywania uk∏adami hamulca roboczego i postojowego. Przyk∏ady pojedynczych zaworów luzujàcych przedstawia rys. 1.86.
Regulacja si∏ hamowania w przyczepach i naczepach odbywa si´ podobnie jak w pojazdach ciàgnàcych. Zale˝nie od rodzaju zawieszenia sà stosowane automatyczne regulatory sterowane mechanicznie lub pneumatycznie (pkt 1.3.3).
Istniejà ju˝ tak˝e zawory hamowania przyczepy
zintegrowane z automatycznymi regulatorami (rys.
1.87). W starych przyczepach u˝ywane sà jeszcze
r´czne regulatory si∏y hamowania sterowane dêwignià (rys. 1.88).
Rys. 1.87. Zawór hamowania przyczepy zintegrowany
z automatycznym regulatorem si∏y hamowania (Wabco)
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Rys. 1.88. Przyk∏ady r´cznych regulatorów si∏y hamowania
(KNORR, WABCO)

Regulatory redukujà ciÊnienie w si∏ownikach zale˝nie od po∏o˝enia dêwigni. Poszczególne po∏o˝enia, których zale˝nie od odmiany regulatora jest 3
do 5, odpowiadajà ró˝nym stanom obcià˝enia przyczepy wskazanym na tabliczce regulatora, np.:
✘ „pusty” (Leer)
✘ „po∏owa obcià˝enia” (Halb-Last)
✘ „pe∏ne obcià˝enie” (Voll-Last)
Je˝eli dêwignia ma dodatkowe po∏o˝enie „luzowanie” (Lösen), nie jest potrzebny zawór luzujàcy.
Regulatory sà mocowane do zaworów hamowania przyczepy lub oddzielnie. Oprócz regulatorów
sà te˝ stosowane zawory korygujàce (pkt 1.3.3), a
tak˝e zawory ograniczenia ciÊnienia (rys. 1.89).
W systemach ABS przyczep i naczep stosuje si´
obecnie regulatory trójstanowe, zintegrowane z zaworami przekaênikowymi przyspieszajàcymi dzia∏anie urzàdzenia. Przyk∏ady modulatorów: pojedynczego, podwójnego (Boxer) i„compactu” sk∏adajàcego si´ z elektronicznego zespo∏u sterujàcego i dwóch
lub wi´cej modulatorów przedstawia rys. 1.90.
Przekrój modulatora jest pokazany na rys. 1.91.
Przy∏àcze „1” jest po∏àczone ze zbiornikiem „2” z
Rys. 1.89. Przyk∏ady zaworów ograniczenia ciÊnienia (WABCO)
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si∏ownikiem (-ami) „4” z zaworem hamowania
przyczepy (przez regulator, jeÊli jest). Po∏o˝enie
cz´Êci na rysunku odpowiada odhamowaniu.
Podczas hamowania, gdy hamowane ko∏o nie
ma tendencji do blokowania, obydwa elektromagnesy sà wy∏àczone. Powietrze przep∏ywa z przy∏àcza „4” przez elektromagnesy do komory „A”. T∏ok
„K” przesuwa si´ w dó∏, zamyka po∏àczenie przy∏àcza „2” z atmosferà przez odpowietrznik „3”
i otwiera przep∏yw z przy∏àcza „1” do „2”. Powietrze przep∏ywa do si∏ownika, w którym wzrasta ciÊnienie.
Gdy ko∏o ma tendencj´ do blokowania, wzbudzony jest elektromagnes „II”. Jego zwora unosi si´
i zamyka po∏àczenie przy∏àcza „4” z komorà „A”
i otwiera przep∏yw z tej komory do atmosfery. CiÊnienie w komorze „B” unosi t∏ok „K”. Zostaje zamkni´te po∏àczenie przy∏àcza „2” z „1” i otwarty
przelot z „2” do atmosfery. Powietrze wyp∏ywa z si∏ownika i obni˝a si´ w nim ciÊnienie.
Rys. 1.90. Przyk∏ady modulatorów ABS dla przyczep (WABCO)

Rys. 1.92. Podwójny zawór luzujàcy (WABCO)

Rys. 1.91. Przekrój modulatora ABS (WABCO)

Gdy poÊlizg wzgl´dny ko∏a nie wzrasta, wzbudzony jest elektromagnes „I”. Jego zwora zamyka
przep∏yw z przy∏àcza „4” do komory „A”. Ustala si´
ciÊnienie w si∏owniku.
Tradycyjny hamulec postojowy przyczepy lub
naczepy jest uruchamiany mechanicznie. W∏àczenie go wymaga du˝ego wysi∏ku. SkutecznoÊç obni˝a si´ w czasie eksploatacji w wyniku zmniejszania si´ sprawnoÊci mechanizmu uruchamiajàcego
przez zanieczyszczenia i korozj´. Dlatego w przyczepach zacz´to stosowaç si∏owniki przeponowospr´˝ynowe. Cz´Êci spr´˝ynowe sà wykorzystywa-

ne jako zespo∏y uruchamiajàce uk∏adu hamulca
postojowego jak w pojazdach ciàgnàcych (pkt
1.3.4). Ich sterowanie jest proste, bo nie jest wymagane dzia∏anie stopniowe tego uk∏adu. Hamowanie i luzowanie mo˝e byç sterowane zaworem
odcinajàcym z odpowietrzeniem lub zaworem luzujàcym.
Z po∏àczenia zaworu luzujàcego hamulec roboczy po automatycznym zahamowaniu z zaworem
luzujàcym hamulec postojowy przyczepy, powsta∏
podwójny zawór luzujàcy (rys. 1.92).
Zabezpieczenie przed jednoczesnym w∏àczeniem hamulca roboczego i postojowego przyczepy
realizuje si´ podobnie jak w pojeêdzie ciàgnàcym:
przy u˝yciu zaworu dwudro˝nego lub przecià˝eniowego (pkt 1.3.4).
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