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TECHNIEK
Technisch bijpraten door Innovam

Elektronische remkrachtregeling bij bedrijfswagens

Elektronica remt beter

Comfortabel remmen, sneller stilstaan en

een minimale voeringslijtage is zeker bij

bedrijfswagens van groot belang. Met de

introductie van het Elektronisch Pneuma-

tisch Remsysteem is grote vooruitgang

geboekt. Per as wordt de remdruk opti-

maal aangepast aan de omstandigheden.

Omdat veel vrachtwagens met een wisselende
lading rijden is het belangrijk hier de rem-
krachten op aan te passen. Enerzijds om blokke-
rende wielen te voorkomen en anderzijds om
het remcomfort te vergroten. Bij het conventio-
nele luchtdrukremsysteem wordt dit door
diverse componenten geregeld, zoals een
Automatisch Lastafhankelijke Remkrachtrege-
laar voor de achteras en een aanpassings/meere-
gelventiel voor de vooras. Deze ventielen reage-
ren op de aslast, maar niet op de positie van de
lading die het dynamisch remeffect beïnvloedt.
Als met een vrachtauto een remming wordt
gemaakt, zal een gedeelte van het achterasge-
wicht zich verplaatsen naar de vooras (het
dynamisch remeffect). Als de lading op de vloer
geplaatst is boven de achteras, zal dit minder
effect hebben dan wanneer de lading een meter
boven de laadvloer hangt (bijv. vleestransport). 

Gecontroleerd remmen
De ontwikkeling van het luchtdrukremsysteem
staat niet stil en ook hier heeft de elektronica
zijn intrede gedaan. Inmiddels is het Electroni-
cally controlled Braking System (EBS) een feit.
Dit kan naast EPB (Elektronisch Pneumatisch
Remsysteem) ook ABS, ASR en ESP bevatten.
Het EPB zorgt voor de afregeling van de rem-
krachten tijdens een remming, aangestuurd
door de chauffeur. Hoe werkt het? De chauffeur
trapt het rempedaal in, wat tot gevolg heeft dat
er een elektrisch signaal (lees vertragingswens)
naar een regeleenheid wordt gestuurd. Deze
rekent dit signaal om naar een vertraging en
berekent een remdruk. Een modulator wordt
elektronisch aangestuurd zodat de berekende

druk naar de mem-
braancilinder wordt
gestuurd. Het gevolg
is dat er geremd
wordt.
De uitgestuurde druk
wordt gemeten door
een druksensor en
deze waarde wordt
naar de regeleenheid
gestuurd. Deze verge-
lijkt de actuele
waarde met de bere-
kende waarde en
mochten deze niet
overeen komen dan
wordt de druk naar
de membraancilinder
aangepast.
Tevens wordt de remvertraging gemeten door
een wielsensor. Ook deze waarde wordt naar de
regeleenheid gestuurd en vergeleken met de
gewenste remvertraging. Mocht deze niet klop-
pen dan wordt de remdruk aangepast totdat de
vertraging wel klopt. Deze regeling wordt voor
elk wiel toegepast.
Door de constante controle van remdruk en
remvertraging kan het EPB inspelen op het
dynamisch remeffect. Door een aantal remmin-
gen te volgen past EPB zijn basisberekening
aan, zodat onder alle omstandigheden de juiste
druk bij de juiste vertraging gewaarborgd is.

Betere harmonisatie
EPB zorgt ook voor de remharmonisatie,
waardoor elke as gelijktijdig en even hard remt

(zelfde vertraging). Dit voorkomt dat een as
over- of onderberemd raakt, wat het blokkeren
van de wielen en overmatige slijtage van de
remvoering tot gevolg kan hebben. Bij EPB wor-
den de drukken dus onafhankelijk en traploos
geregeld. Een opvallend detail is dat de achter-
as bij een beladen voertuig harder remt bij
bepaalde vertragingen dan de vooras. Dit in
tegenstelling tot het conventionele remsysteem
waar de vooras harder remt.
EPB heeft geen grip op mechanische defecten
en ondanks de elektronische bijregeling kun-
nen hierdoor toch vertragingsverschillen tussen
de assen ontstaan. Hier ligt dan ook de uitda-
ging voor de werkplaats. ●

Julian Kemps
Trainer Bedrijfswagens, Innovam Groep

Dankzij elektronische rege-
ling van het luchtdrukrem-
systeem kan de beremming
zorgvuldig worden afge-
stemd op de belading.

Tekening: Bosch

Rekening houden met belading

Deze grafieken laten het nut van EPB zien. Links de remdrukregeling in onbe-
laden toestand, rechts met lading.
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