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LABORATORYJNE BADANIA MODULATORÓW UKŁADÓW HAMULCOWYCH 

PIMR-EBS DLA ZESTAWU IVECO DAILY D35 4X4 I NACZEPY NGS-10 

 

W artykule omówiono wyniki badań laboratoryjnych układu hamulcowego PIMR-EBS w wersji pierwszej z modulatorem 

Wabco model EBS-E 24V oraz elektrycznym czujnikiem położenia osi, który zamontowano w specjalizowanej naczepie NGS-10 

sprzęganej z IVECO Daily D35 4x4 oraz w wersji drugiej z modulatorem Wabco model EBS-D 12V i czujnikiem LSV zamonto-

wanym w naczepie NGS-03 sprzęganej z samochodem badawczym Mitsubishi L200. Wyniki badań potwierdziły wadliwą pracę 

modulatora EBS-E, w którym uszkodził się czujnik ciśnienia powietrza w jednej z sekcji sterujących. Uszkodzony modulator 

zastąpiono modulatorem EBS-D 12V i czujnikiem LSV. Badania sprawdzające modulatora układu PEBS, po okresie jego kilku-

letniej eksploatacji w naczepie NGS-03 wykazały, że w momencie awarii sprężarek i korzystaniu z zapasu sprężonego powietrza 

w zbiornikach, głównym i roboczym, z chwilą obniżenia wartości ciśnienia poniżej 5,25 modulator przechodzi w tryb pracy 

awaryjnej. Testy laboratoryjne powinny być kontynuowane w następnych latach, jednak wydaje się celowym przebadanie no-

wych wersji układów PEBS z modulatorami innych producentów, konkurujących na rynku z Wabco. Prace wykonano w ramach 

zakończonego w 2015 roku projektu WND-POIG.01.03.01-00-164/09. 

 

WSTĘP 

W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu od 
wielu lat eksploatowane są nowej generacji zestawy pojazdów samo-
chodowych, zwłaszcza naczepy typu gęsia szyja (NGS) dwóch kate-
gorii O2 i O3. W pojazdach tych zamontowano elektroniczne układy 
hamulcowe PIMR-EBS (PEBS) oraz nowe uniwersalne dla obu kate-
gorii naczep zaczepy i sprzęgi kulowe [1-4]. W ramach kolejnego pro-
jektu badawczego nr WND-POIG.01.03.01-00-164/09 [5] na potrzeby 
przewozu specjalizowanego zestawu pojazdów gąsienicowych zbu-
dowano naczepę NGS-10, w której zamontowano zmodyfikowaną 
wersję układu hamulcowego PIMR-EBS (PEBS) [6].  

W elektronicznym układzie hamulcowym PEBS naczepy NGS-
10 zamontowano modulator 24V, który współpracuje z indukcyjnym 
czujnikiem położenia osi, w pozostałych naczepach NGS w układach 
PEBS zastosowano modulatory12V przystosowane do współpracy z 
miechami powietrznymi lub z mechaniczno-pneumatycznymi zawo-
rami LSV (load sensing valve) [7, 8].  

Układ hamulcowy PEBS jest hybrydą konstrukcyjną złożoną z 
elementów trzech układów: elektrycznego, pneumatycznego oraz hy-
draulicznego. Na rysunku 1 przedstawiono wirtualny model skrzyni 
układu PEBS montowanej do ramy podwozia naczepy. Na zewnątrz 
skrzyni, w bezpośredniej bliskości zamontowane są zbiorniki powie-
trza, przy czym w odróżnieniu od innych układów w zbiorniku głów-
nym ciśnienie powietrza zmienia się w zakresie 6-8 bar , natomiast 
ciśnienie w zbiorniku roboczym jest stałe i wynosi 5,25 bar. W pneu-
matycznych układach hamulcowych stosowanych w naczepach ho-
lowanych ciągnikami siodłowymi ciśnienie robocze ustalone jest na 
7,5 bar. Stąd też modulatory układu PEBS pracują na niższych ci-
śnieniach roboczych i na znacznie niższych ciśnieniach, które po-
trzebne są do prawidłowego zasilania przekształtników pneuma-
tyczno-hydraulicznych sterujących pracą hydraulicznych hamulców 
tarczowych oraz bębnowych. 

 
 
 

 
Rys. 1. Wirtualny model skrzyni z podzespołami układu hamulco-
wego PEBS (archiwum PIMR-BE) 

 
Od 2010 roku badania eksploatacyjne naczep NGS prowadzone 

są z różną intensywnością, która jest zależna od bieżących potrzeb 
transportowych w PIMR, natomiast zbudowana w 2013 roku naczepa 
NGS 10 służy głównie do przewozu zestawu pojazdów gąsienico-
wych PIMR (rys. 2) oraz ich modułów narzędziowych, które są testo-
wane na terenach wodno-błotnych w pobliżu wsi Biała k. Trzcianki. 
Transport zestawu pojazdów gąsienicowych, którego szerokości wy-
nosi 2,95 m, a masa około 7 ton, z Poznania do Białej odbywa się po 
drogach krajowych nr 11, 178 i 180. Z racji dużego natężenia ruchu 
na drodze nr 11, jak i dość wąskich, bez utwardzonych poboczy dróg 
nr 178 i 180 przejazd samochodu Iveco Daily D35 4x4 oraz naczepy 
NGS-10 wymaga ciągłej uwagi kierowcy oraz znacznie częstszego 
używania hamulców niż na tranzytowych szlakach. 
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Rys. 2. Zestaw Iveco Daily D35 4x4 z naczepą NGS-10 (archiwum 
PIMR-BE) 

Poruszanie się zestawu pojazdów badawczych złożonych z sa-
mochodu Mitsubishi L200 oraz jednoosiowej naczepy NGS-03 (no-
śność opon około 3 ton, nacisk około 0,6 tony na dyszel typu gęsia 
szyja) jest łatwiejszym zadaniem, niemniej wymaga również uwagi 
podczas poruszania się po nieutwardzonych drogach, drogach po-
lnych czy też duktach leśnych (rys. 3). Powyższy zestaw wykorzysty-
wany jest do przewozu pojazdu terenowego typu Quad. Pojazd został 
wyposażonych w moduły gąsienicowe, które umożliwiają mu 
sprawne i bezpieczne poruszanie się po terenach wodno-błotnych. 
Stanowi jeden z elementów systemu wywozowego bel biomasy z te-
renów chronionych, będącego jednym z kluczowych aspektów pro-
jektu UOD-DEM-1-145/001 „Rodzina pojazdów specjalistycznych do 
prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku 
wodno - błotnym" [9].  

 
Rys. 3. Samochód badawczy Mitsubishi L200 z naczepą NGS-03 (ar-
chiwum PIMR-BE) 

W okresie kilkuletniej eksploatacji przyczepy jednoosiowej układ 
hamulcowy PEBS z modulatorem 12V w konfiguracji z zaworem LSV 
pracował bez żadnych awarii. Natomiast pod koniec 2015 roku panel 
kontrolny wskazywał na błędne działanie układu ABS w naczepie 
NGS-10 wyposażonej w układ hamulcowy PEBS z modulatorem 24V 
w konfiguracji z elektrycznym czujnikiem obciążenia naczepy. Pod-
jęto decyzję zdiagnozowania przyczyn sygnalizowanych na panelu 
kontrolnym niesprawności w naczepie NGS-10 i postanowiono, że 
badania laboratoryjne obejmą także układ hamulcowy PEBS zamon-
towany w naczepie NGS-03. 

1. MODULATOR EBS-E 24V  

Zakup modulatora EBS-E miał przede wszystkim na celu 
zastosowanie elektrycznego czujnika położenia/obciążenia naczepy, 
który z racji mniejszych gabarytów był dużo łatwiejszym w montażu 
niż masywny elektro-pneumatyczny zawór LSV. Jednak po montażu 
w naczepie okazało się, że PIMR utracił możliwość samodzielnej 
konfiguracji nastaw roboczych w nowym modulatorze, bowiem od  
2013 roku firma WABCO oferująca ten modulator zmieniła swoją 
strategię współpracy z producentami pojazdów. Firma żądała 
wysłania pracownika na pełny kurs obsługi wszystkich podzespołów 
układów hamulcowych, przy czym klucze (PIN-y) dostępu do 

diagnostycznego oprogramowania uzyskiwałby tylko przeszkolony 
pracownik. W przypadku zwolnienia się takiego eksperta z pracy, 
poducent musi wysłać kolejną osobę na kurs serwisowania. W PIMR 
piny służą wyłącznie do uzyskania możliwości diagnozowania i 
wprowadzenia nastaw roboczych w zakupionych modulatorach dla 
potrzeb budowy prototypów pojazdów. Inni producenci oferują 
podobne modulatory z pełnym dostępem do oprogramowania 
diagnostycznego tj. bez żadnych pinów. 

 
Rys. 4. Widok modulatora EBS-E 24V układu hamulcowego PEBS 
(archiwum PIMR-BE) 
 

Do określenia przyczyny sygnalizowanych niesprawności układu 
hamulcowego PEBS i jego modulatora EBS-E (rys. 4) użyto pro-
gramu diagnostycznego TEBS-E v.2.50, podłączonego do naczepy 
przy użyciu złącza diagnostycznego (5V CAN). Uruchomienie pro-
gramu diagnostycznego pozwoliło jednoznacznie ustalić przyczynę 
niewłaściwego działania układu hamulcowego, mianowicie uszko-
dzeniu uległ jeden z czujników ciśnienia. Przy całkowitym odłączeniu 
przewodów pneumatycznych od korpusu modulatora czujnik ten 
wskazywał błędną wartość ciśnienia 10 bar, przy czym w głównym 
zbiorniku maksymalne ciśnienie robocze ograniczono do wartości 8 
bar, by zapewnić odpowiedni resurs sprężarkom powietrza, które za-
stosowano w układzie PEBS. 

Podjęto decyzję zastąpienia uszkodzonego modulatora EBS-E i 
w jego miejsce zamontowania modulatora EBS-D 12V (rys. 5) w 
konfiguracji z zaworem LSV (rys. 6). 

 
Rys. 5. Modulator EBS-D 12V zamontowany w PEBS w miejsce 24V 
modulatora EBS-E (archiwum PIMR-BE) 

 
Rys. 6. Sposób montażu zaworu LSV w naczepie NGS-10 (archiwum 
PIMR-BE) 
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Przeprowadzone badania sprawdzające potwierdziły prawidło-
wość pracy układu PEBS, a przeprowadzone próby drogowe pozwo-
liły ustalić właściwy zakres regulacji cięgieł mechanizmu sterującego 
zaworem LSV. 

2. BADANIA MODULATORA EBS-D 12V Z CZUJNIKIEM 
LSV 

Badania laboratoryjne miały charakter sprawdzenia ogólnego 
stanu technicznego układu PEBS po okresie kilkuletniego użytkowa-
nia naczepy jednoosiowej. Okazało się, że ich przeprowadzenie po-
zwoliło dostrzec niesprawności w działaniu modulatora 12V w konfi-
guracji z czujnikiem LSV, które zakłócały poprawność pracy całego 
układu PEBS. Podczas kilkukrotnego uruchamiania hamulca samo-
chodu sygnały sterujące były poprawnie przesyłane do elektro-pneu-
matycznego proporcjonalnego zaworu EPP3 [11], który odpowiedniej 
wielkości ciśnienie przekazywał do modulatora 12V, jednak reakcja 
układu sterującego modulatora była różna najczęściej była zbliżona 
do maksymalnych ciśnień lub też do ciśnień zaniżonych (rys. 7). 
Próby uruchamiania układu hamulcowego przy użyciu panelu kon-
trolnego i przycisku hamulca bezpieczeństwa, który dla potrzeb tych 
badań wysterowano na 20 mA, czyli na wielkość maksymalnej war-
tości sygnału sterującego jaki można uzyskać w przetwornikach ci-
śnienia zamontowanych na pompie hamulcowej samochodu. Dzięki 
temu uzyskano pewność każdorazowego uruchamiania układu ha-
mulcowego z jednakową wielkością prądowego sygnału sterującego. 
Próbę prowadzono przy początkowym ciśnieniu 8 bar oraz przy od-
łączonym zasilaniu obu sprężarek. 

Próbę przeprowadzono dla pustej, nieobciążonej ładunkiem, na-
czepy. Wyniki uzyskane w tych badaniach potwierdziły wcześniejsze 
obserwacje o niewłaściwej pracy modulatora WABCO przy zaniżo-
nych ciśnieniach roboczych w porównaniu do ciśnień stosowanych w 
klasycznych pneumatycznych układach hamulcowych. Okazało się, 
że przy ciśnieniu w zbiorniku roboczym poniżej wartości 5,25 bar mo-
dulator 12V przechodzi w stan pracy awaryjnej i zwiększa ciśnienie 
w układzie hamowania do możliwie maksymalnych wartości (rys. 8). 

 
Rys. 7. Przebieg reakcji układu PEBS dla modulatora 12V (archiwum 
PIMR-BE) 

 
Rys. 8. Przy ciśnieniu roboczym poniżej wartości 5,25 bar modulator 
przechodzi w stan pracy awaryjnej (archiwum PIMR-BE) 

Przeprowadzone testy pracy układu PEBS w warunkach labora-
toryjnych miały na celu sprawdzenie pracy modulatora w zakresie ci-
śnień roboczych, jakie mogą pojawić się w momencie awarii obu 
sprężarek i korzystaniu z objętości sprężonego powietrza jakie znaj-
duje się w obu zbiornikach - głównym i roboczym. Przy pełnej objęto-
ści zbiornika głównego (9,2 dcm3) i ciśnieniu początkowym 8 bar 
układ hamulcowy przy pustej naczepie działał poprawnie do 22 razy. 
Przy ciśnieniu roboczym niższym niż nominalne ciśnienie robocze 
układu PEBS tj. poniżej 5,25 bar modulator przechodził w tryb pracy 
awaryjnej i przy każdym hamowaniu zapewniał możliwie najwyższe 
ciśnienie sterujące pracą hamulców hydraulicznych. Wcześniej nie 
zaobserwowano takich zmian w parametrach pracy modulatorów 
12V z firmy WABCO. Być może upływ czasu, a więc stopniowa de-
gradacja elementów uszczelniających, procesy utleniania po-
wierzchni roboczych, czy też zanieczyszczenia powietrza lub wilgoć 
w nim zawarta przyczyniły się do pogorszenia warunków pracy i tym 
samym precyzji działania jego elementów składowych. 

W artykule opisującym zagadnienia związane z homologacją 
układów hamulcowych [10] autorzy stwierdzają generalną tendencję 
dopuszczalności swobodnej zamiany modulatorów w układach ha-
mulcowych, gdyż wszystkie urządzenia tego typu pracują w iden-
tyczny sposób. Zatem w razie konieczności zastąpienia modulatora 
jednego producenta wyrobem dostarczanym przez innego wytwórcę, 
nie jest koniecznym przeprowadzania uzupełniających badań homo-
logacyjnych według Regulaminu 13 EKG ONZ. 

Być może taki tryb postępowania jest w pełni właściwym dla mo-
dulatorów, które pracują w ciężkich naczepach i są sprzęgane z kla-
sycznymi ciągnikami siodłowymi, natomiast w świetle wyników uzy-
skanych w laboratorium PIMR-BE uważamy, że istnieje konieczność 
przeprowadzenia rozszerzonych badań PEBS, czy rzeczywiście przy 
znacznie niższych nominalnych ciśnieniach roboczych dany model 
modulatora spełnia wymagania czy też nie. 

Wydaje się celowym i zasadnym uwzględnienie w przyszłych 
planach PIMR-BE dotyczących prac badawczych nowych, zaawan-
sowanych elektronicznych wersji układów hamulcowych PEBS, 
uwzględnić w harmonogramie badań prace związane z dokładnym 
sprawdzeniem precyzji sterowania modulatorów zbudowanych przez 
różnych producentów, zwłaszcza w zakresie dużo niższych ciśnień 
roboczych, jakie przyjęto dla układów PEBS. 
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PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych modu-
latorów (24V i 12V) zamontowanych w układzie hamulcowym PIMR-
EBS można sformułować następujące wnioski: 
1. Niestabilna praca układu hamulcowego zamontowanego w na-

czepie NGS-10 wynikała z awarii czujnika ciśnienia w modulato-
rze Wabco EBS-E 24V.  

2. Z uwagi na wprowadzone przez firmę Wabco ograniczenia dla 
producentów (PIMR) w dostępie do kluczy (pinów) do oprogra-
mowania modulatora 24V, postanowiono zastąpić uszkodzony 
moduł modulatorem Wabco EBS-D 12V i dodatkowo zamonto-
wać czujnik obciążenia LSV. 

3. Badania zamontowanego w naczepie NGS-10 modulatora 12V z 
zaworem LSV, przy użyciu aparatury i oprogramowania firmy Na-
tional Instruments wykazały, że praca modulatora nie jest sta-
bilna. W samochodzie po uruchomieniu z umiarkowaną siłą pe-
dału hamulca modulator przekazuje wartość ciśnienia powietrza 
proporcjonalną do wielkości siły na pedale hamulca, po czym po 
około 5 sekundach gwałtownie ciśnienie wzrasta do wartości 
maksymalnego ciśnienia w układzie PEBS. 

4. Badania laboratoryjne modulatora 12V, po jego kilkuletniej pracy 
w układzie PEBS, zamontowanym w naczepie NGS-03 wykazały, 
że w razie spadku ciśnienia w zbiorniku roboczym poniżej 5,25 
bar modulator w sposób automatyczny przechodzi w tryb pracy 
awaryjnej. 

5. Uzyskane wyniki wskazują na celowość kontynuowania badań 
modulatorów oferowanych na rynku przez różnych producentów. 
Pozytywne wyniki tych badań pozwolą na przystąpienie do ko-

lejnej fazy prób drogowych i poligonowych zestawu pojazdów badaw-
czych PIMR-BE, by kolejne wersje układu PEBS gruntownie spraw-
dzić przed przystąpieniem do prac zmierzających do uzyskania świa-
dectw homologacyjnych dla naczep NGS kategorii O2 i O3. 
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Laboratory tests of modulators of the PIMR EBS braking sys-
tems, dedicated for Iveco Daily truck and gooseneck trailers 

NGS-10 

The article presents the results of laboratory tests of the 

PIMR-EBS the braking systems: one - with Wabco modulator 

EBS-E 24V and electrical position sensor, which are mounted 

on a specialized gooseneck trailer NGS-10 and second - 

Wabco modulator EBS-D 12V with load sensing valve (LSV) 

which are mounted on the gooseneck trailer NGS-03. The 

NGS-10 is coupled with PIMR’s research truck IVECO Daily 

D35 4x4 and NGS-03 is coupled with research Mitsubishi 

L200 truck. Results confirmed improper work of modulator 

EBS-E because of one pneumatic pressure sensor malfunction 

in one of the section. Instead of the EBS-E - the modulator 

EBS-D 12V unit was installed with LSV. Verification tests of 

the modulator EBS-D 12V mounted in NGS-03 indicated that 

in the case of compressor fail and the modulator is steered with 

the pressure less than 5,25 Bar - it goes into the emergency 

operation mode. The tests should be continued in next years, 

however, it seems reasonable to examine the modulators made 

by other manufacturers should be checked in the new version 

of the PEBS braking system. R&D works were funded by the 

project No. WND-POIG.01.03.01-00-164/09. 
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