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BEDRIJFSAUTO’S
Wabco maakt voertuigcombinaties veiliger

De techniek was al veel langer in
huis maar toch duurde het tot vorig
jaar voordat de trailerbouwers
mondjesmaat gingen ‘experimen-
teren’ met EBS. Angst voor de
elektronica, bang dat de meerprijs
de afnemers zou afschrikken en het
ontbreken van positieve ervaringen
waren veel gehoorde argumenten
om voorzichtig te zijn met toepas-
sing van EBS. Met uitzondering
van de meerprijs (15-20% meer
dan een conventioneel systeem)
blijken ze allen onterecht. Zelfs de

meerprijs is (snel) terug te verdie-
nen door het beter afgestemde
remgedrag van de combinatie.

Inmiddels is de invoering van
EBS op het getrokken voertuig niet
meer te stoppen. Steeds meer (lan-
ge afstands) trucks zijn namelijk
standaard uitgerust met EBS. De
voordelen van dit remsysteem ko-
men natuurlijk pas optimaal tot
hun recht wanneer óók de oplegger
ermee is uitgerust.

ABS als minimale eis
Van de in 1999 verkochte rem-
installaties betrof het in 15% van
de gevallen een EBS-systeem. Het
is zo opgebouwd dat conventioneel
en EBS uitwisselbaar zijn. Wel is
het noodzakelijk dat de combinatie
minimaal is voorzien van ABS en

er moet een ISO 7638 (7- of 5-po-
lige) elektrische aansluiting aan-
wezig zijn. Is dat niet het geval dan
remt het getrokken voertuig onge-
controleerd. Dat maakt de intro-
ductie bij de (trailer)verhuurmaat-
schappijen moeilijk. Immers,
indien de chauffeur ‘vergeet’ de
stekker aan te sluiten dan remt de
combinatie hoofdzakelijk via het
getrokken voertuig.

Een ander heikel punt is dat in
met name Engeland ABS nog geen
gemeengoed is. Wabco is aan het
onderzoeken of er voor de ‘ver-
huur’ doelgroep een ouderwets las-
tafhankelijk regelventiel kan wor-
den toegevoegd.

Wat de gebruikers van EBS (in-
clusief de verhuurmaatschappijen)
wel moet aanspreken is dat de ver-

tragingslijn van truck en trailer
55%, ongeacht de belading, wordt.
Dit heeft als gevolg dat de remblok-
kenslijtage veel gelijkmatiger is
hetgeen een positief effect heeft op
de exploitatiekosten.

In tegenstelling tot de truck
wordt de remdruk niet per as be-
paald maar uitsluitend voor de lin-
ker en rechter zijde. Hierdoor kan
er tijdens deelberemmingen niet
‘gemanipuleerd’ worden om te be-
reiken dat alle blokken tijdens on-
derhoud ook daadwerkelijk aan ver-
vanging toe zijn. Wabco zag hier
geen heil in omdat in het getrokken
segment de diversiteit aan assen en
kwaliteit remvoering zo groot is.
Wel zijn de blokken voorzien van
slijtage-indicatoren.

Voor de trailerbouwer is het be-
langrijk dat het aantal componenten
minimaal is en dat de aansluitingen
uniek zijn. De enige fout die men
eigenlijk kan maken is dat links en
rechts verwisseld worden. Het inre-
gelen van het systeem gebeurt met
de PC diagnose (een laptop voor-
zien van gewenste programmatuur
of diagnose controller). Indien de
carrosseriebouwer hier niet uitkomt
dan bestaat de mogelijkheid dat de

Componenten compacter en intelligenter

Elektronica rukt op 
naar ‘achteren’
Elektronisch geregelde systemen in de zware trucks zijn inmiddels gemeen-

goed, het getrokken deel bleef letterlijk en figuurlijk achter. Die tijd lijkt echter

voorbij, want ook aanhangers en trailers worden tegenwoordig voorzien van

elektronisch vernuft; een ontwikkeling waar ieder wel bij vaart.

De moderne zware trucks zijn
standaard voorzien van een elek-
tronisch geregeld remsysteem.
Ondanks het feit dat ze ook inge-
zet kunnen worden voor getrok-
ken conventioneel remmend ma-
terieel komen de voordelen het
best tot hun recht als de remmen
van gehele combinatie vanuit de
elektronica wordt aangestuurd.

1= Centrale elektronische regelunit
2= Gever remkracht
3= Proportioneel relaisventiel
4= ABS-ventiel
5= Aansluiting ABS en EBS
6= Aanhangerstuurventiel
7= Drukregelmodule
8= Back-up ventiel
9= EBS opleggerremventiel
10= Drukregelmodule oplegger
11= Toerental- en slijtagesensor
12= Toerentalsensor
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servicedienst van Wabco dit vanuit
het hoofdkantoor verzorgt en de
waarden via internet verstuurt. Een
eventuele angst voor elektronica
hoeft hiermee dus geen belemme-
ring te zijn. Overigens moet de
bouwer altijd een eindcontrole (in-
regeling) uitvoeren, anders blijft er
een storingslamp branden.

Via CAN-bus het snelst
We hebben al geconstateerd dat
conventioneel en EBS de komende
decennia met elkaar moeten paren.
In geval van een conventioneel
remmend trekkend voertuig wordt
het signaal van het gele koppelstuk
(commando) omgezet in een elek-
trisch signaal waarmee de regel-

unit tesamen met de informatie van
de overige sensoren de uitgaande
remdruk bepaalt. Dit levert al een
aanzienlijke winst in reactietijd op
ten opzichte van een 100% con-
ventionele combinatie. Nog groter
wordt dit indien het trekkende
voertuig ook is voorzien van een
EBS systeem. Informatie-over-
dracht gaat dan via het CAN-bus
systeem. De lengte van de combi-
natie is niet meer van belang voor
de reactietijd, een combinatie van
28 meter remt bijvoorbeeld na het
beroeren van het pedaal in 0,3 se-
conden, een waarde die overeen-
komt met een personenauto!

Toch is zo’n innoverend remsys-
teem nog geen garantie dat ge-
schaarde en daardoor gekantelde
vrachtauto’s verleden tijd zijn. In
veel gevallen is de oorzaak name-
lijk te vinden bij de chauffeur; te
hard een bocht ingaan, een uitwijk-
manoeuvre of het ineens verande-
ren van de geaardheid van het weg-
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Een EBS aanhangwagenremklep in het echt en in doorsnedetekening. In
vergelijking met die van een conventioneel remsysteem is de instelbare
voorijling komen te vervallen aangezien dit vanuit de elektronica wordt
geregeld.Toegevoegd zijn de sensor voor de bepaling van de remwaarde
(1) en een drukschakelaar (2) voor de controle van de druksensor.Deze
twee zijn een controle voor een juiste werking van het systeem.

Een standaard EBS systeem voor
een drie-assige oplegger.Het sys-
teem regelt elektronisch de rem-
drukken onafhankelijk per zijde.
1=EBS aanhangwagenklep
2= EBS asmodulator
3= ABS sensor
4= Aslastsensor
5= Druksensor
6= Drukschakelaar
7= Redundantieklep

Kleiner en compacter,daar is vraag naar
bij de truckfabrikanten.Deze nieuw ont-
wikkelde luchtvoorbereidingsunit
(APU) is daar een product van.Compo-
nenten zoals luchtdroger,drukregelaar,
vierkringsbeveiligingsklep,drukbe-
grenzer en terugslagklep zijn in één on-
derdeel ondergebracht.MAN heeft een
dergelijke opzet gebruikt voor de on-
langs geïntroduceerde TG-A serie.

Een standaard EBS systeem voor
een aanhangwagen;de remdruk
op de beide wielen van de vooras
is gelijk,achter wordt er onafhan-
kelijk per zijde geregeld.
1= EBS aanhangwagenklep
2= EBS asmodulator
3= Wielsnelheidssensor
4= Aslastsensor
5= Druksensor
6= Drukschakelaar
7= Redundantieklep
8= EBS relaisklep
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dek. Hoe dan ook, de reactie van
de chauffeur (afremmen en koppel
eraf) komt te laat.

Het Electronic Stability Control
(ESC) van Wabco maakt hier een
einde aan. Het is een door-ontwik-
keling van EBS, de kern is dat de
remmen separaat vanuit een regel-
unit aangestuurd kunnen worden.
Sensoren (voorwieluitslag, rem-
druk, dwarsversnelling en uitbre-
ken) voeden de regelunit. Ook hier
is de snelle reactietijd (of het tijdig
ingrijpen) de grote kracht. Het sys-
teem is nog niet helemaal praktijk-
waardig, dit in tegenstelling tot het
personenautosegment waar het nu
reeds wordt toegepast.

Centrale elektronica
Wel klaar voor de praktijk en eind
van dit jaar op de IAA te aan-
schouwen op een trailer van de fir-
ma Kögel is Truck Central Electro-
nic (TCE). TCE is een gateway
(multiplex) waarop tal van ver-
schillende systemen zijn aan te
sluiten. U moet hierbij denken aan
de elektronische niveauregeling,
elektronische liftas- of stuurasbe-
sturing, bandendruk bewaking, een
elektronische gezekerde aansturing
van verlichting, remblokkenslijta-
ge, achteruitrijbeveiliging enz. De
software van al deze systemen is
ondergebracht in één centraal ba-
sisapparaat. Het enige wat de car-
rosseriebouwer hoeft te doen is het

aansluiten van de hardware. De
aansturing van het EBS systeem is
en blijft voorlopig nog apart.

TCE moet het voor iedereen een
stuk eenvoudiger maken. Denkt u
maar eens aan de verlichting wat
nu door de veelheid aan draden en
de daarbij behorende storingen een
bron van ergernis is. Met TCE zijn
twee besturingsdraden naast plus
en min voldoende en via de CAN-
bus krijgt de chauffeur meteen een
terugmelding indien er een storing
is. Wachten is wat dit  betreft  op
de intelligente dashboards.

Ook voor een koelunit kan dit
systeem zijn diensten bewijzen.
Eis is dan wel dat ook deze zich
via dit systeem laat aansturen. En

dan zijn op een ‘simpele’ wijze alle
geregelde systemen van zowel de
trekker als de trailer geïntegreerd.
Voor de bedrijfsautowerkplaats
(hier en elders) betekent dit waar-
schijnlijk een revolutie. De op-
komst van elektronica is ook bij
het getrokken voertuig niet meer te
stoppen. De volgende stap is de
toepassing van telematica tech-
niek. Daarmee kan men simpelweg
op afstand de voertuigelektronica
uitlezen en storingen zoeken. Voor
de chauffeur met pech onderweg is
dat ongetwijfeld een zegening.
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De asmodulator zoals die er in het echt
uitziet en in doorsnede.Deze beschikt
over twee pneumatische onafhankelijke
drukregelkringen,bestaande uit twee
relaiskleppen (1) die door de magneet-
kleppen (2 en 3) geregeld worden.Aan-
sturing geschiedt vanuit de elektronica
(4) en de remdruksensoren (5).De re-
dundantieklep treedt in werking zodra
er een storing optreedt,het voertuig
remt dan ongeregeld.Sensor 7 dient ter
bewaking van de voorraaddruk. In het
overzicht is rechts de situatie weerge-
geven bij het beluchten, links bij het ont-
luchten van een EBS remsysteem.Num-
mer 4 bevat de gehele elektronica van
het EBS inclusief ABS.De aansluitingen
zijn allemaal afzonderlijk unieke verbin-
dingen en dus ‘hufter’proof.

Een heel groot voordeel van een
EBS systeem is het eenvoudige
storing zoeken met behulp van de
PC.Zo schommelt de spanning op
de sensoren tussen de 0,5 en 4,5
Volt,hierdoor is een contact breuk
snel te detecteren.

De elektronische,dynamische stabili-
teitsregeling (ESC) is een verdere door-
ontwikkeling van EBS.Het systeem kan
in gevaarlijke situaties de remmen af-
zonderlijk aansturen. Hans Doornbos
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