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CПОГОДБА
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1.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1.

Тези правила се прилагат за спирането на отделни моторни превозни средства и на отделни
ремаркета от категории М, N и О, определени в приложение № 7 от Консолидираната
резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3).∗

1.2.

Това Правило не се прилага за:

1.2.1. превозни средства, на които конструктивната максимална скорост не превишава 25 km/h;
1.2.2. ремаркета, за които е забранено да се присъединяват към моторни превозни средства с
конструктивна максимална скорост превишаваща 25 km/h;
1.2.3. превозни средства, пригодени за водачи с ограничена подвижност;
1.3.

Правилото не се отнася за приложими предписания от същото Правило, оборудване,
устройства, методи и условия, които са посочени в приложение № 1.

2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В съответствие с това Правило:

2.1.

“Одобряване на превозно средство” е одобряване на тип превозно средство по отношение
на спирането.

2.2.

“Тип на превозното средство” са превозни средства от дадена категория, които не се
различават съществено помежду си по отношение на:

2.2.1. в случай на моторно превозно средство,
2.2.1.1. категорията на превозното средство (виж т. 1.1);
2.2.1.2. максималната маса, съгласно определението в т. 2.16;
2.2.1.3. разпределението на масата между осите;
2.2.1.4. конструктивната максимална скорост;
2.2.1.5. различен тип на спирачното оборудване, в частност наличие или отсъствие на оборудване
за спиране на ремаркето, или наличие на електрическа рекуперативна спирачна уредба;
2.2.1.6. броя и разположението на осите;
2.2.1.7. типа на двигателя;
∗

В Правило № 13-Н се съдържа алтернативно позоваване на изисквания за превозни средства от категория М1.
Договарящите страни, подписали както Правило № 13-Н, така и това Правило, признават одобрявания по всяко
Правило с еквивалентна валидност.
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2.2.1.8. броя на предавките и предавателни числа;
2.2.1.9. предавателните числа на главното предаване (мостовете)
2.2.1.10. размерите на гумите;
2.2.2. в случай на ремаркета,
2.2.2.1. категорията на превозното средство (виж т. 1.1);
2.2.2.2. максималната маса, съгласно определението в т. 2.16;
2.2.2.3. разпределението на масата между осите;
2.2.2.4. различен тип на спирачното оборудване;
2.2.2.5. броя и разположението на осите;
2.2.2.6. размерите на гумите.
2.3.

“Спирачна уредба” е комбинацията от части, чиято функция е да намалява постепенно
скоростта на движещо се превозно средство или да го спре, или да го задържа неподвижно,
ако то вече е спряло; тези функции са посочени в т. 5.1.2. Уредбата се състои от орган за
управление, спирачно задвижване и спирачка (спирачни механизми);

2.4.

“Орган за управление” e частта, която се задейства пряко от водача (или при някои
ремаркета от помощник), за да предаде чрез спирачното задвижване енергията, необходима
за спиране или за управление на задвижването. Тази енергия може да е мускулната сила на
водача, или управляван от него друг източник на енергия, или в подходящи случаи
кинетичната енергия на ремаркето, или комбинация от всички тези видове енергия.

2.4.1. “Задействане” е включване или изключване на органа за управление;
2.5.

“Спирачно задвижване (задвижване)” е комбинацията от компоненти, които са
разположени между органа за управление и спирачните механизми, и осъществяват между
тях функционална връзка. Спирачното задвижване може да бъде механично, хидравлично,
пневматично, електрическо или смесено. Когато спирането се извършва с помощта на
източник на енергия, независещ от водача, но управляван от него, енергийния резерв в
уредбата също се счита за част от спирачното задвижване.
Спирачното задвижване се подразделя на две независими функционални части:
управляващо задвижване и енергийно задвижване. В случаи, когато терминът “задвижване“
се използва в това Правило самостоятелно, това означава и “управляващо задвижване” и
“енергийно задвижване”. Управляващите и захранващите връзки между теглещите моторни
превозни средства и ремаркетата не се разглеждат като части от спирачното задвижване.
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2.5.1. “Управляващо задвижване” е съвкупността от компоненти на задвижването, които
контролират действието на спирачките, включително функцията управление и
необходимия(-ите) резерв(-и) на енергията.
2.5.2. “Енергийно задвижване” е съвкупността от компоненти на задвижването, които осигуряват
захранването на спирачките с необходимата енергия за тяхното функциониране,
включително резерва(-ите) от енергия, необходима за действието на спирачките.
2.6.

“Спирачка” е частта в която се проявяват силите, противодействащи на движението на
превозното средство. Тя може да бъде триеща (фрикционна) спирачка (когато силите
възникват от механичното триене между две движещи се относително една спрямо друга
части на превозното средство); електрическа спирачка (когато силите възникват от
електромагнитното взаимодействие на две движещи се относително една спрямо друга
части, но не влизащи в контакт помежду си); хидравлична спирачка (когато силите
възникват от действието на течност, намираща се между две движещи се относително една
спрямо друга части на превозното средство); или моторна спирачка (когато силите
възникват от изкуственото увеличаване на спирачното действие от двигателя, предавано
към колелата).

2.7.

"Различни типове спирачви уредби"
съществени показатели, като:

са уредбите, които се различават по такива

2.7.1. компоненти с различни характеристики;
2.7.2. компонент, произведен от материал с различни характеристики, или компонент с различна
форма или размер;
2.7.3. различно комплектоване на компонентите.
2.8.

“Компонент на спирачната уредба” е всяка една от отделните части, които, когато са
сглобени, образуват спирачната уредба.

2.9.

"Непрекъснато спиране" е спирането на състав от превозни средства (автовлак), с помощта
на спирачна уредба със следните характеристики:

2.9.1. единичен орган за управление, което водачът задейства постепенно чрез едно единствено
движение от мястото си;
2.9.2. енергията, която се използва за спиране на превозните средства от състава се доставя от
един и същи източник (който може да бъде и мускулната сила на водача);
2.9.3. спирачната уредба осигурява едновременно или подходящо разпределено спиране на всяко
от превозните средства в състава независимо от относителното им местоположение.
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2.10. “Полунепрекъснато спиране” е спирането на състав от превозни средства с помощта на
уредба със следните характеристики:
2.10.1. единичен орган за управление, което водачът задейства постепенно чрез едно единствено
движение от мястото си;
2.10.2. енергията, която се използва за спиране на превозните средства от състава се доставя от два
различни източника (единият от които може да бъде мускулната сила на водача);
2.10.3. спирачната уредба осигурява едновременно или подходящо разпределено спиране на всяко
от превозните средства в състава, независимо от относителното им местоположение.
2.11. “Автоматично спиране” е спирането на ремаркето или ремаркетата, което се осъществява
автоматично, в случай на отделяне на свързани компоненти от състава превозни средства,
включително, когато такова отделяне настъпи в резултат на счупване на теглителноприкачното устройство, без това да засяга ефективността на останалата част от състава.
2.12. “Инерционно (или с натиск) спиране” е спирането посредством използване на силите,
получени от преместването на ремаркето към влекача.
2.13.

“Постепенно и регулируемо спиране” e спирането, при което в рамките на нормалния
работен диапазон на функциониране на спирачната уредба при задействане на спирачките
(виж т. 2.4.1):

2.13.1. водачът може във всеки момент да увеличи или намали спирачната сила чрез задействане
на органа за управление;
2.13.2. спирачната сила се изменя пропроционално на задействането на органа за управление
(монотонна функция);
2.13.3. лесно може да се осъществи достатъчно прецизно регулиране на спирачната сила.
2.14. “Допълнителна спирачна уредба” (спирачка-забавител) 1/ е допълнителната спирачна
уредба, която осигурява и поддържа спирачен ефект за дълъг период от време без особено
намаляване на спирачната ефективност. Терминът “допълнителна спирачна уредба”
обхваща цялата уредба, включително управляващото устройство.
2.14.1. Допълнителната спирачна уредба може да се състои от едно устройство или от комбинация
на няколко устройства. Всяко устройство може да има собствено управление.
2.14.2. Конфигурации на устройства за управление на допълнителни спирачни уредби:

1

/ До приемане на единни процедури за изчисляване на ефективностите на допълнителните спирачни уредби в
съответствие с предписанията на приложение № 10 от Правилото, това определение не се отнася за превозни средства,
оборудвани с рекуперативни спирачни уредби.
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2.14.2.1. “Независима допълнителна спирачна уредба” е допълнителната спирачна уредба, чието
управляващо устройство е отделено от работната и другите спирачни уредби.
2.14.2.2. “Интегрирана допълнителна спирачна уредба” 2/ е допълнителната спирачна уредба,
чието управляващо устройство е интегрирано с това на работната спирачна уредба, така че
допълнителната спирачна уредба и работната спирачна уредба се задействат едновременно,
или са подходящо дефазирани чрез комбинирано управляващо устройство.
2.14.2.3. “Комбинирана допълнителна спирачна уредба” е интегрираната допълнителна спирачна
уредба с допълнително изключващо устройство, което позволява комбинирания орган за
управление да задейства само работната спирачна уредба.
2.15. “Натоварено превозно средство”, когато няма друго определение, е превозното средство,
натоварено до неговата “максимална маса” (освен в случаите когато е указано друго);
2.16. “Максимална маса” е максималната маса, обявена от производителя на превозното средство
като технически допустима (тази маса може да е по-голяма от “допустимата максимална
маса”).
2.17. “Разпределение на масата между осите” е разпределението на ефекта от гравитацията върху
масата на превозното средство и/или масата на товара му върху осите.
2.18. “Натоварване на колелото/оста” е вертикалната статична реакция (сила) от повърхността на
пътя в зоната на контакта към колелото/колелата на оста.
2.19. “Максимално статично натоварване на колело/ос” е достигнатото статично натоварване на
колелото/оста при натоварено превозно средство;
2.20. “Електромобил” е превозното средство, при което задвижването се осигурява само от
електродвигател(-ли), задвижващ(-щи) поне една ос.
2.20.1. “Електрическа рекуперативна спирачна уредба” е спирачната уредба, която позволява при
спиране използването на тяговия(-ите) двигател(-ли) на превозното средство за
преобразуване на кинетичната енергия на превозното средство в електрическа енергия.
2.20.2. “Електрическо управление на рекуперативното спиране” е устройството, което управлява
действието на електрическата рекуперативна спирачна уредба.
2.20.3. “Електрическа рекуперативна спирачна уредба от категория А” е електрическата
рекуперативна спирачна уредба, която не е част от работната спирачна уредба.
2

/ До приемане на единни процедури за изчисляване на ефективностите на допълнителните спирачни уредби в
съответствие с предписанията на приложение № 10 от Правилото, превозните средства, оборудвани с интегрирана
допълнителна спирачна уредба, да са оборудвани и с антиблокираща система, която да въздейства най-малко върху
работните спирачни уредби на управляваната от допълнителната спирачна уредба ос и върху самата допълнителна
спирачна уредба, както и да отговаря на предписанията в приложение № 10 от това Правило.
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2.20.4. “Електрическа рекуперативна спирачна уредба от категория Б” е електрическата
рекуперативна спирачна уредба, която е част от работната спирачна уредба.
2.20.5. “Състояние на зареденост с електрическа енергия” е текущото отношение на количеството
енергия в тяговата акумулаторна батерия към максималното количество електрическа
енергия, която може да се акумулира в нея.
2.20.6. “Тягова акумулаторна батерия” е комплектът от акумулаторни батерии, предназначен за
съхраняване (акумулиране) на енергия, използвана за захранване на тяговия(-ите)
двигател(-ли) на превозното средство.
2.21. “Хидравлична спирачна уредба с акумулирана енергия” е спирачната уредба, при която
енергията се получава посредством хидравлична течност под налягане, съхранявана в един
или повече акумулатори, захранвани от една или повече нагнетателни помпи, оборудвани
със средство за ограничаване на налягането до определена максимална стойност. Тази
стойност се определя от производителя.
2.22. “Eдновременно спиране на предни и задни колела” – има се предвид условие, когато времевия интервал между началото на спиране на последното (второто) колело на задната ос и
началото на спиране на последното (второто) колело на предната ос е по-малък от 0,1 s∗.
2.23. “Електрическа управляваща линия” е електрическото свързване между моторно превозно
средство и ремарке, което осигурява функциониране на управлението на спиране на
ремаркето. Тя се състои от електрически кабел и съединител, включва части за пренасяне
на данни, и подаване на електрическа енергия за управление на спирачното задвижване от
спирачната уредба на ремаркето.
2.24. “Пренасяне на данни” е пренасянето на цифрови данни в съответствие с правилата на
протокола.
2.25. “Двустранна” е разновидността на свързваща мрежа, само с две единици. Всяка единица
има интегрирано крайно съпротивление за връзка по линията.
2.26. “Регулатор на спирачната сила” е система / функция, автоматично уравновесяваща
коефициента на спиране на теглещото превозно средство и ремаркето.
2.27. “Номинална стойност” се определя като eталонна спирачна ефективност и се изисква за
установяване стойността на предавателната функция на спирачната уредба, даваща
отношението на изхода към входа за превозни средства, използвани индивидуално или в
състав.
2.27.1. “Номинална стойност” се определя за моторни превозни средства като характеристика,
която може да се докаже при одобряване на типа и която дава отношението между
∗

За определение на “задействане” виж т. 2.4.1 (коригирана преномерация).
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коефициента на спиране на превозното средство и нивото на променливото входящо
спирачно въздействие.
2.27.2. “Номинална стойност” се определя за ремарке като характеристика, която може да бъде
доказана при одобряване на типа и която дава отношението между коефициента на спиране
и сигнала от съединителната глава.
2.27.3. “Номинална изискуема стойност” се определя за регулатор на спирачната сила като
характеристика, която дава отношението между сигнала от съединителната глава и
коефициента на спиране и която може да се докаже при одобряване на типа, вътре в
границите на съвместимостта, съгласно приложение № 10.
3.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ

3.1.

Заявлението за одобряване типа на превозното средство по отношение на спирането се
подава от производителя на превозното средство или от негов надлежно упълномощен
представител.

3.2.

Към заявлението се прилагат в три екземпляра и достатъчно подробни
документи:

следните

3.2.1. описание на типа превозно средство с отчитане на изброените подточки на т. 2.2. Да се
посочват номерата и/или обозначенията, характеризиращи типа превозно средство, и в
случай на моторно превозно средство – типа на двигателя;
3.2.2. списък, съответно идентификация на компонентите, от които си състои спирачната уредба;
3.2.3. сборна схема на спирачната уредба и обозначаване положението на нейните компоненти в
превозното средство;
3.2.4. подробни чертежи на всеки компонент, позволяващи лесно определяне на неговото
местоположение и идентифициране.
3.3.

Едно превозно средство, представително за одобрявания тип превозно средство, се
предоставя на техническата служба, извършваща изпитванията за одобряване на типа.

3.4.

Преди издаване на съобщение за одобряване типа на превозното средство, компетентният
орган трябва да се убеди в наличието на задоволителни мерки за осигуряване на ефективен
контрол за съответствие на продукцията.

4.

ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

4.1.

Ако типът на превозното средство, предоставено за одобряване в съответствие с това
Правило, отговаря на изискванията на т. 5 и 6, се издава одобряване на този тип превозно
средство.
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4.2.

За всеки одобрен тип превозно средство се присвоява номер на одобряването, първите две
цифри на който (понастоящем 09) показва серията поправки, включващи последните
основни технически изменения, внесени в Правилото по време на предоставянето за
одобряване на типа. Една и съща договаряща страна не може да присвои един и същ номер
на едно и също превозно средство, оборудвано с друг тип спирачна уредба или на друг тип
превозно средство.

4.3.

Страните по Спогодбата, прилагащи Правилото, се информират за одобряване или отказ за
одобряване на типа превозно средство на основание това Правило посредством образец на
документ в съответствие с приложение № 2. В него се записва кратка информация,
съдържаща се в документите от т. 3.2.1 до т. 3.2.4 и в чертежите, предоставени от заявителя
в подходящ мащаб и във формат не по-голям от А4 (210 х 297 mm) или сгънати в този
формат.

4.4.

На всяко превозно средство, съответстващо на одобрен тип превозно средство на основание
това Правило, на видно и леснодостъпно място, посочено в документа за одобряване, се
поставя маркировка за одобряване, състояща се от:

4.4.1. кръг с нанесена вътре буква “Е”, след което следва отличителният номер на страната,
където е издадено одобряването на типа, 3/
4.4.2. номера на това Правило, буква “R”, тире и номера на одобряването на типа, разположени
вдясно от кръга, описан в т. 4.4.1.
4.5.

Когато превозно средство от категории М2 или М3 са били одобрени на основание
предписания в приложение № 5 от това Правило, след номера на Правилото се поставя
буква М.

4.6.

Когато превозното средство съответства на тип превозно средство, одобрено на основание
приложени към спогодбата други Правила в същата страна, която е извършила одобряване
на основание това Правило, маркировката описана в т. 4.4.1 може да не се повтаря; в този
случай Правилото, номерата на одобряванията и допълнителната маркировка по всички
Правила, по отношение на които е извършено одобряване в страната, предоставила
3

/ 1 за Германия, 2 за Франция, 3 за Италия, 4 за Холандия, 5 за Швеция, 6 за Белгия, 7 за Унгария, 8 за
Република Чехия, 9 за Испания, 10 за Югославия, 11 за Великобритания, 12 за Австрия, 13 за Люксембург, 14 за
Швейцария, 15 (свободен), 16 за Норвегия, 17 за Финландия, 18 за Дания, 19 за Румъния, 20 за Полша, 21 за
Португалия, 22 за Руската Федерация, 23 за Гърция, 24 Ирландия, 25 за Хърватия, 26 за Словения, 27 за Словакия, 28
за Беларус, 29 за Естония, 30 (свободен), 31 за Босна и Херцеговина, 32 за Латвия, 33 (свободен), 34 за България, 35-36
(свободни), 37 за Турция, 38-39 (свободни), 40 за Бивша Югославска Република Македония, 41 (свободен), 42 за
Европейския съюз (Одобрения се издават от неговите страни-членки с използване на техните ИКЕ номера), 43 за
Япония, 44 (свободен), 45 за Австралия и 46 за Украйна. Следващите номера ще се присвояват на други страни в
хронологичен ред на ратификация от тях на Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни
превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни
средства, и за условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания, или в реда на
тяхното присъединяване към тази Спогодба и присвояване по този начин на номер, съобщен им от Генералния
секретар на Организацията на обединените нации като договарящи страни по Спогодбата.
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одобряване на основание това Правило, трябва да са разположени във вертикални колони
вдясно от маркировката, посочена в т.4.4.1.
4.7.

Маркировката за одобряване трябва да е ясна и неизтриваема.

4.8.

Маркировката за одобряване трябва да е поставена близо до или на табелата с данни за
превозното средство.

4.9.

В приложение 3 от това Правило са дадени примери на подреждане на маркировката за
одобряване.

5.

СПЕЦИФИКАЦИИ

5.1.

Въведение

5.1.1. Спирачна уредба
5.1.1.1. Спирачната уредба трябва да е проектирана, конструирана и монтирана така, че при
нормална експлоатация на превозното средство, независимо от вибрациите, на които може
да бъде подложено, да отговаря на изискванията на това Правило.
5.1.1.2. В частност, спирачната уредба трябва да е проектирана, конструирана и монтирана така, че
да е устойчива на корозията и стареенето, на които е подложена.
5.1.1.3. Спирачните накладки не трябва да съдържат азбест.
5.1.1.4. Ефективността на спирачната уредба, включваща електрическа управляваща линия, трябва
да не се намалява от магнитни или електрически полета. Това се счита за изпълнено, ако се
спазва Правило № 10, серия поправки 02.
5.1.1.5. Сигналът за наличие на неизправност трябва да може незабавно да прекъсне (< 10 ms)
търсещия сигнал в управляващото задвижване, без това да предизвиква намаляване на
спирачната ефективност.
5.1.2. Функции на спирачната уредба
Спирачната уредба, определена в т. 2.3 от това Правило, трябва да изпълнява следните
функции:
5.1.2.1. Работна спирачна уредба
Работната спирачна уредба трябва да позволява на водача да управлява движението на
превозното средство и да го спира безопасно, бързо и ефективно, независимо от неговата
скорост и натоварване, по всякакъв наклон нагоре или надолу. Това спиране трябва да е
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регулируемо. Водачът трябва да може да осъществява спирането от своето място, без да
отделя ръцете си от кормилното колело.
5.1.2.2. Резервна (аварийна) спирачна уредба
Резервната спирачна уредба трябва да позволява спиране на превозното средство на
достатъчно кратко разстояние, в случай на повреда на работната спирачна уредба. Това
спиране трябва да е регулируемо. Водачът трябва да може да осъществява спирането от
своето място, като държи поне с едната си ръка кормилното колело. За целите на тези
изисквания се приема, че по едно и също време не може да настъпи повече от една повреда
в работната спирачна уредба.
5.1.2.3. Спирачна уредба за паркиране
Спирачна уредба за паркиране трябва да позволява превозното средство да се задържа
неподвижно по наклон нагоре или надолу, дори в отсъствието на водача, като работните
части се задържат в блокирано състояние от изцяло механично устройство. Водачът трябва
да може да постига спирането от своето място, а при ремаркета, съобразно изискванията на
т. 5.2.2.10 от това Правило. Пневматичната спирачна уредба на ремаркето и спирачната
уредба за паркиране на влекача трябва да могат да се задействат едновременно при условие,
че водачът може по всяко време да проверява дали е достатъчна ефективността на
спирачката за паркиране на състава от превозни средства, постигнато посредством чисто
механичното въздействие на спирачната уредба за паркиране,.
5.1.3. Съединения за пневматични спирачни уредби между моторни превозни средства и
ремаркета
5.1.3.1. Съединенията от пневматичните спирачни уредби между моторните превозни средства и
ремаркетата трябва да съдържат според условията на т. 5.1.3.1.1, 5.1.3.1.2 или 5.1.3.1.3:
5.1.3.1.1. една пневматична захранваща линия и една пневматична управляваща линия;
5.1.3.1.2. една пневматична захранваща линия, една пневматична управляваща линия и една
електрическа управляваща линия;
5.1.3.1.3. една пневматична захранваща линия и една електрическа управляваща линия; този
вариант е представен в бележка под линия 4/ .
5.1.3.2. Електрическата управляваща линия на моторното превозно средство се снабдява с
информация за възможността тя да осигурява спазването на изискванията на т. 5.2.1.18.2,
без използването на пневматична захранваща линия. Тя също така осигурява информация

4

/ До приемане на единни технически изисквания, които да осигурят съвместимост и безопасност, не се
допуска използване на посочените в т. 5.1.3.1.3 съединения между моторните превозни средства и ремаркетата.
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за това, оборудвано ли е то в съответствие с т. 5.1.3.1.2 с две управляващи линии, или в
съответствие с изискванията на т. 5.1.3.1.3 само с една електрическа управляваща линия.
5.1.3.3. Моторно превозно средство, оборудвано в съответствие с изискванията на т. 5.1.3.1.3
трябва да разпознава, че е несъвместимо теглителното устройство на ремаркето,
оборудвано в съответствие с т. 5.1.3.1.1. Когато такива превозни средства са съединени с
помощта на електрическа управляваща линия на теглещото превозно средство, водачът се
предупреждава чрез червен светлинен предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.1.1.
Ако в уредбата се подаде захранване с енергия, спирачките на теглещото превозно средство
трябва да сработят автоматично. Това сработване на спирачките трябва да осигури поне
предписаната ефективност на спирачната уредба за паркиране, посочено в т. 2.3.1 от
приложение № 4 на това Правило.
5.1.3.4. В случай на теглещо моторно превозно средство оборудвано с две управляващи линии в
съответствие с т. 5.1.3.1.2, то на съединителната глава и на съединителното устройство
трябва да се подават два контролни сигнала. Когато такова моторно превозно средство има
електрическо свързване с ремаркето, оборудвано също така с две управляващи линии в
съответствие с т. 5.1.3.1.2, то на ремаркето трябва да са налични двата сигнала, от които да
се избере един контролен сигнал за използване. Когато при задействане на работната
спирачна уредба на ремаркето се подава електрически контролен сигнал, който не се
съпровожда от съответен пневматичен контролен сигнал, водачът се предупреждава с
описания в т. 5.2.1.29.2 отделен жълт предупредителен сигнал, подаван от ремаркето.
5.1.3.5. Ремаркето може да е оборудовано в съответствие с т. 5.1.3.1.3 при условие, че то се
използва само за присъединяване към моторно превозно средство с електрическа
управляваща линия, която отговаря на изискванията в т. 5.2.1.18.2. Във всеки друг случай
на ремарке с электрическо присъединяване, трябва автоматично да сработват спирачките
или да остават включени. Водачът трябва да се предупреждава с отделен жълт
предупредителен сигнал, описан в т. 5.2.1.28.2.
5.1.3.6. Електрическата управляваща линия трябва да съответства на БДСISO 11992-1 и БДС ISO
11992-2, и да е от двустранен тип с използване на седем клемен съединител ISO/DIS
7638:1996∗/ Тази линия може да се използва за предаване на друга информация при
условие, че това съответства на БДС ISO 11992-3, спирачните функции имат приоритет и се
поддържат в нормални и аварийни режими. Предаването на друга информация трябва да не
задържа спирачните функции.
5.1.3.6.1. Когато моторно превозно средство е оборудовано с електрическа управляваща линия и е
електрически свързано с ремарке, също така оборудовано с електрическа управляваща
линия, в случай на продължително прекъсване (> 40 ms) на електрическата управляваща
линия, то трябва да се открива от моторното превозно средство и да се сигнализира водачът
с жълт предупредителен сигнал, описан в т. 5.2.1.29.1.2, когато такива превозни средства са
съединени чрез електрическа управляваща линия.
∗

/ Може да се прилага подходящ 5 или 7 щифтов съединител, отговарящ на ISO 7638-1 и ISO 7638-2 .
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5.1.3.7. Когато задействането на спирачната уредба за паркиране на моторното превозно средство
задейства и спирачната уредба на ремаркето, което се допуска в съотвитствие с т. 5.1.2.3,
тогава трябва да се спазват следните допълнителни изисквания:
5.1.3.7.1. когато моторното превозно средство е оборудвано съгласно т. 5.1.3.1.1, включването на
спирачната уредба за паркиране на моторното превозно средство трябва да задейства
спирачната уредба на ремаркето чрез пневматичната управляваща линия;
5.1.3.7.2. когато моторното превозно средство е оборудвано съгласно т. 5.1.3.1.2, включването на
спирачната уредба за паркиране на моторното превозно средство трябва да задейства
спирачната уредба на ремаркето в съответствие с т. 5.1.3.7.1. Допълнително, задействането
на спирачната уредба за паркиране може да задейства спирачната уредба на ремаркето чрез
електрическата управляваща линия;
5.1.3.7.3. когато моторното превозно средство е оборудвано съгласно т. 5.1.3.1.3, или ако то
отговаря на изискванията в т. 5.2.1.18.2 без помощта на пневматична управляваща линия –
т. 5.1.3.1.2, включването на спирачната уредба за паркиране на моторното превозно
средство трябва да задейства спирачната уредба на ремаркето чрез електрическата
управляваща линия. Когато електрозахранването на спирачното оборудване на моторното
превозно средство е изключено, спирането на енергията в захранващата линия трябва да
оказва влияние на спирането на ремаркето (в допълнение, пневматичната управляваща
линия може да е под налягане); захранващият тръбопровод може да остава прекъснат само
докато не бъде възстановено електрозахранването на спирачното оборудване на моторното
превозно средство и възстановено едновременното спиране на ремаркето чрез
електрическата управляваща линия.
5.1.3.8. Не се допуска използването на изключватели, които не се задействат автоматично. В
случай на комбинации от съчленени превозни средства, еластичните тръбопроводи и
кабели трябва да са част от моторното превозно средство. Във всички останали случаи
еластичните тръбопроводи и кабели трябва да са част от ремаркето.
5.1.4. Предписания за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на спирачните
уредби.
5.1.4.1. Спирачната уредба трябва да е конструирана така, че да се проверяват лесно нейните
компоненти, функционирането и ефективността на които зависи от степента на износване.
5.1.4.2. С цел определяне при изпитване на действащите спирачни сили на всяка ос на превозно
средство с пневматична спирачна уредба, се изисква да има съединения за измерване
налягането на въздуха:
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5.1.4.2.1. във всяка независима верига на спирачната уредба, на леснодостъпно място и възможно
най-близо до спирачния механизъм, който е в най-неблагоприятно положение за времето на
сработване, описано в приложение № 6;
5.1.4.2.2. в спирачна уредба, която включва устройство за редуциране на налягането, посочено в
приложение № 10, т. 7.2, разположено най-близо до входа и изхода на леснодостъпно място
на нагнетателния тръбопровод. Когато това устройство е с пневматично управление, се
изисква допълнителен съединител за налягането за моделиране на натоварено състояние.
При липса на такова устройство, да има един съединител за налягането, еквивалентен на
описания по-горе съединител, поставен на изхода на въздухопровода. Тези съединители за
изпитване трябва да са разположени така, че да са леснодостъпни от пътната повърхност
или от превозното средство;
5.1.4.2.3. на леснодостъпно и близкоразположено място до резервоара на енергия, който е в найнеблагоприятно положение по смисъла на приложение № 7, раздел A, т. 2.4;
5.1.4.2.4. във всяка независима верига на спирачната уредба с възможност за проверка на
налягането на входа и изхода на цялото спирачно задвижване;
5.1.4.2.5. като съединителите за изпитване трябва да съответстват на т. 4 от стандарт БДС:ISO 358.
5.1.4.3. Достъпът до необходимите съединители за измерване на налягането не трябва да се
затруднява от направени изменения и монтиране на принадлежности, или от самата
каросерия на превозното средство.
5.1.4.4. На динамометричен стенд или на ролков спирачен стенд при статични условия трябва да
се постигат максималните спирачни сили.
5.1.4.5. Данни за спирачните уредби:
5.1.4.5.1. Данните за пневматичните спирачни уредби при изпитване на функционалност и
ефективност трябва да са посочени на видимо място на превозното средство в неизтриваема
форма, или да са свободно достъпни по друг начин (например в ръководство, записани на
електроннен носител на данни).
5.1.4.5.2. За превозни средства оборудовани с пневматични спирачни уредби се изискват наймалко следните данни:
Данни на пневматични характеристики:
Компресор / регулатор на
налягането
Четирикръгов предпазен клапан

Максимално налягане при Минимално налягане при
изключване
включване
= ……………………. MPa = …………………… MPa
Статично изключващо налягане = ……………….. MPa

Rev.1/Add.12/Rev.4
Правило № 13
стр. 18

Клапан за управление на
ремаркето или авариен сменяем
клапан

Съответно предавано налягане при контролно налягане
0,3 MPa
= …………………………… MPa

Минимално проектно налягане в
работната спирачна уредба за
извършване на изчисления(1) (2)

(3)

Тип на спирачния цилиндър
Работна / Спирачка за паркиране
Максимален ход (3) Smax = ………….…. mm
Дължина на лоста (3) = …………………. mm
Забележки:

/

Ос (оси)
/

/

(1)

Не се прилага за ремаркета;
Когато се отличава от минималното налягане при включване;
(3)
Прилага се само за ремаркета.
(2)

5.2.

Характеристики на спирачните уредби

5.2.1. Превозни средства от категории М и N
5.2.1.1. Всички спирачни уредби, с които е оборудвано превозното средство, трябва да отговарят
на определените изисквания за работна, резервна и ръчна (за паркиране) спирачни уредби.
5.2.1.2. Спирачните уредби, които осигуряват работното, спомагателното спиране и спирането при
паркиране, могат да имат общи компоненти при условие, че те отговарят на следните
условия:
5.2.1.2.1. наличие на поне два независими един от друг органа за управление, които са лесно
достъпни за водача от нормалното положение на тялото при управление на превозното
средство.
За всички категории превозни средства, с изключение на М2 и М3, всеки орган за
управление на спирачката (без органа за управление на допълнителната спирачна уредба),
трябва да е проектиран така, че когато се освободи да може да се връща в напълно
изключено състояние. Това изискване не се отнася за органа за управление на спирачната
уредба за паркиране (или за тази част от комбинирания орган за управление), когато той е
механично блокиран във включено положение;
5.2.1.2.2. органът за управление на работната спирачна уредба трябва да е независим от органа за
управление на спирачната уредба за паркиране;
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5.2.1.2.3. когато работната и спомагателната спирачни уредби имат един и същ орган за
управление, ефективността на връзката между този орган за управление и отделните
компоненти на задвижващите системи не трябва да намалява след определен период на
експлоатация.
5.2.1.2.4. когато работната и спомагателната спирачни уредби имат един и същ орган за
управление, спирачната уредба за паркиране трябва да е проектирана така, че да може да се
задейства, когато превозното средство е в движение. Това изискване не се отнася за
случаите, когато превозното средство има спомагателен орган за управление, който
позволява поне частично задействане на работната спирачна уредба;
5.2.1.2.5. без омаловажаване на изискванията в т. 5.1.2.3 от това Правило, в работната спирачна
уредба и в спирачната уредба за паркиране могат да се използват общи компоненти в
задвижването(-нията) при условие, че в случай на неизправност на някоя част от
задвижването(-нията), се изпълняват изискванията за спомагателно (аварийно) спиране;
5.2.1.2.6. в случай на разрушаване на някой компонент, различен от тези на спирачките (по
смисъла на т. 2.6 от това Правило) или на посочените в т. 5.2.1.2.8 компоненти, или в
случай на някаква друга повреда в работната спирачна уредба (неизправност, частично или
пълно изчерпване на енергиен резерв), спомагателната спирачна уредба или онази част от
работната спирачна уредба, която не е засегната от повредата, трябва да може да спре
превозното средство при условия, предписани за спомагателното (аварийно) спиране;
5.2.1.2.7. в случай, когато резервната (аварийна) спирачна уредба и работната спирачна уредба
имат общ орган за управление и общо спирачно задвижване, то:
5.2.1.2.7.1. когато работната спирачна уредба се задейства от мускулната сила на водача,
подпомагана от един или повече енергийни източници, в случай на неизправност на
енергиен източник, спомагателното (аварийно) спиране трябва да може да се осигури от
мускулната сила на водача с помощта на енергийните източници, ако има такива, останали
незасегнати от повредата, като прилаганата върху органа за управление сила не трябва да е
по-голяма от предписаната максимална стойност;
5.2.1.2.7.2. когато задействането и задвижването при работно спиране зависят изключително от
използването на управляван от водача енергиен източник, трябва да има най-малко два
напълно независими енергийни източника, като всеки от тях е осигурен със собствено
независимо спирачно задвижване. Всеки от тези два енергийни източника трябва да може
да действа на спирачките само на две или повече колела, избрани така, че да могат само те
да осигурят предписаното аварийно спиране от резервната спирачка, без да нарушават
устойчивостта на превозното средство по време на спиране. В допълнение, всеки от тези
енергийни източника трябва да е оборудван с определеното в т. 5.2.1.13 предупредително
сигнално устройство. Във всяка верига на работната спирачна уредба, най-малко на един от
резервоарите за въздух, на подходящо и леснодостъпно място трябва да се постави
устройство за почистване и за източване на кондензата;
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5.2.1.2.8. някои части, като педалът на спирачката и неговата опора, главният спирачен цилиндър и
неговото(-ите) бутало(-ла) (при хидравлични уредби), разпределителя (при хидравлични
и/или пневматични уредби), връзката между педала на спирачката и главния спирачен
цилиндър или разпределителя, колесните спирачни цилиндри и техните бутала (при
хидравлични и/или пневматични уредби) и комплектите от лостове и гърбици на
спирачките не трябва да се считат за причина за авария, ако са преоразмерени с голям
резерв на якост, лесно достъпни за техническо обслужване и имат характеристики на
надеждност, най-малко равни на предписаните за други основни компоненти (като тези от
кормилното задвижване) на превозното средство. Когато повредата на някоя от тези части
прави невъзможно спирането на превозното средство с ефективността поне за
спомагателната спирачна уредба, тази част трябва да бъде изработена от метал или от
материал с еквивалентни характеристики и не трябва да се подлага на значителни
деформации при нормалната работа на спирачните уредби.
5.2.1.3. Когато работната и спомагателната спирачни уредби имат отделни органи за управление,
тяхното едновременното задействане трябва да не води до отказ във функционирането на
работната и резервната спирачни уредби, нито когато и двете спирачни уредби са в
изправно състояние или когато едната от тях е неизправна.
5.2.1.4. При повреда в някоя част от задвижването на работната спирачна уредба и задействане на
органа за управление на тази уредба, независимо от наличието на връзка със резервната
спирачна уредба, трябва да спират достатъчен брой колела. Колелата се подбират така, че
остатъчната ефективност на работната спирачна уредба да отговаря на изискванията,
посочени в т. 2.4 от приложение № 4 на това Правило.
5.2.1.4.1. Обаче, тези предписания не се отнасят за седлови влекачи на полуремаркета, когато
задвижването на работната спирачна уредба на полуремаркето е независимо от това на
седловия влекач.
5.2.1.4.2. Водачът трябва да се предупреждава за повреда в част от хидравличното задвижване с
помощта на устройство, включващо червен предупредителен сигнал, посочен в т.
5.2.1.29.1.1. Подаването на светлинен сигнал от това устройство се допуска и когато
течността в резервоара спадне под нивото, определена от производителя.
5.2.1.5. Когато се използва енергия, различна от мускулната сила на водача, не е необходимо да
има повече от един източник на такава енергия (хидравлична помпа, въздушен компресор и
др.), но начинът, чрез който се задвижва този енергиен източник, трябва да е възможно найбезопасен.
5.2.1.5.1. В случай на повреда на част от задвижването на спирачната уредба, захранването на
незасегнатата от повредата част трябва да продължи да се осигурява, когато това е
необходимо за спиране на превозното средство със степен на ефективност, предписана за
остатъчно и/или за спомагателното (аварийно) спиране. Това условие трябва да се изпълни
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с помощта на устройства, които се задействат лесно при спряло превозно средство или се
задействат автоматично.
5.2.1.5.2. Резервоарите, които са разположени след това устройство трябва да са такива, че в
случай на неизправност в захранването с енергия, след четирикратно пълно задействане на
органа за управление на работната спирачна уредба при условията, предписани в
приложение № 7, т. 1.2 от това Правило, при петото задействане на спирачката превозното
средство да може да спре с предписаната за резервното (аварийно) спиране ефективност.
5.2.1.5.3. В случай на хидравлични спирачни уредби с акумулирана енергия се приема, че тези
предписания са изпълнени, когато са спазени изискванията на приложение № 4, раздел С, т.
1.2.2.
5.2.1.6. Изискванията на т. 5.2.1.2, 5.2.1.4 и 5.2.1.5 от това Правило трябва да бъдат спазени без
използването на каквото и да било автоматично устройство, неизправността на което може
да остане незабелязана поради факта, че частите, които нормално са в неработно
положение, се задействат само в случай на повреда в спирачната уредба.
5.2.1.7. Работната спирачна уредба:
5.2.1.7.1. въздейства върху всички колела на превозното средство;
5.2.1.7.2. по подходящ начин разпределя действието си между осите; при превозни средства с
повече от две оси, за да се избегне блокиране на колелата или преплъзването на спирачните
накладки, спирачната сила върху определени оси може автоматично да се сведе до нула,
когато се превозва лек товар при условие, че превозното средство отговаря на всички
експлоатационни изисквания, посочени в приложение № 4 от това Правило.
5.2.1.8. Действието на работната спирачна уредба трябва да се разпределя върху колелата на една
и съща ос симетрично по отношение на надлъжната средна равнина на превозното
средство. От производителят трябва да се описани наличията на компенсиране и функции,
като антиблокировка, която може да доведе до нарушаване на симетричното разпределение
на спирачните сили и на функции, като управление на теглителната сила, която може да
предизвика задействане на спирачките без участието на водача 5/ .
5.2.1.8.1. Компенсирането с помощта на електрическото управляващо задвижване при влошаване
на параметри или повреда в спирачната уредба, трябва да се покаже на водача чрез жълт
предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.1.2. Това изискване трябва да се прилага за
всички условия на натоварване, когато компенсирането превишава следните граници:
5

/ Производителят трябва да представи подходящи технически изисквания и съответни методи за изпитване,
които се разглеждат и одобряват от техническата служба (ако тези методи все още не са включени в това Правило). За
целта производителят трябва да осигури документация, която да включва: разположение на системите, описание на
функциите и концепция за безопасност.
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5.2.1.8.1.1. разликата в спирачните налягания между колелата на всяка ос е:
а) > 25 % спрямо по-голямата стойност при спиране на превозно средство със спирачно
закъснение ≥ 2 m/s2,
б) = 25 % спрямо по-голямата стойност при спирачно закъснение по-малко от 2 m/s2;
5.2.1.8.1.2. индивидуалната компенсираща стойност на която и да е ос е:
а) > 50 % спрямо номиналната стойност при спиране на превозно средство със спирачно
закъснение ≥ 2 m/s2,
б) = 50 % спрямо номиналната стойност при спирачно закъснение по-малко от 2 m/s2.
5.2.1.8.2. Посоченото по-горе компенсиране се допуска само тогава, когато първоначалното
задействане на спирачката е извършено при скорости на движение на превозното средство
над 10 km/h.
5.2.1.9. При неизправност в електрическото управляващо задвижване трябва да не възниква
сработване на спирачките без участието на водача.
5.2.1.10. Работната спирачна уредба и спирачната уредба за паркиране трябва да въздействат
върху спирачни повърхности, постоянно свързани с колелата чрез компоненти с достатъчна
якост. Нито един от тези компоненти със спирачна повърхност не трябва да се отделя от
колелата. В случай на работна и спомагателна спирачна уредба се допуска кратковременно
отделяне на спирачните повърхности, например при превключване на предавка при
условие, че работната и резервната спирачни уредби продължават да работят с
предписаната ефективност. При спирачната уредба за паркиране такова отделяне се
допуска при условие, че само водачът може да го извършва от своето място чрез система,
която не може да бъде задействана при изтичане на спирачна течност.
5.2.1.11. Износването на спирачките трябва да може да се компенсира лесно чрез система за ръчно
или автоматично регулиране. Освен това органът за управление, компонентите на
задвижването и спирачките трябва да имат резерв от работен ход, и при необходимост,
подходящи начини за компенсиране, така че когато спирачките загреят, или спирачните
накладки са достигнали определена степен на износване, да се осигури ефективно спиране
без да се налага незабавно регулиране.
5.2.1.11.1. Регулирането на работните спирачки при износване трябва да е автоматично.
Монтирането на автоматични регулиращи устройства не е задължително за превозните
средства с повишена проходимост от категории N2 и N3, и за задните спирачки на превозни
средства от категории M1 и N1. Устройствата за автоматично регулиране на износването
трябва да са такива, че след последователно загряване и охлаждане на спирачките, да
продължават да осигуряват ефективно спиране. В частност, превозното средство трябва да
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остава годно за експлоатация след провеждане на изпитванията в съответствие с
приложение № 4, т. 1.5 (изпитване тип-І) и т. 1.6 (изпитване тип-ІІ) от това Правило.
5.2.1.11.2. Износването на накладките на работните спирачки трябва да може да се проверява
лесно отстрани или под превозното средство през съответни отвори за наблюдение или по
друг начин, като се използват само стандартно предвидените за превозното средство
инструменти или приспособления. Като алтернатива се допуска използването на акустични
или оптични устройства, които предупреждават водача на неговото място за
необходимостта от подмяна на накладките. Само за превозни средства от категории M1 и N1
се разрешава свалянето на предните и/или на задните колела.
Жълтият предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.1.2, може да се използва като
светлинен предупредителен сигнал.
5.2.1.12. В спирачни уредби с хидравлично задвижване отворите за зареждане на резервоарите със
спирачна течност трябва да са лесно достъпни. Освен това съдовете, съдържащи резерв от
спирачна течност, трябва да са проектирани и конструирани така, че да е възможно лесно
да се проверява нивото на спирачната течност, без да се налага отварянето им. Когато това
условие не е изпълнено, е необходимо наличие на червен предупредителен сигнал, посочен
в т. 5.2.1.29.1.1, информиращ водача за всяко намаляване на нивото на спирачната течност
до положение, което може да доведе до отказ на спирачната уредба. Видът на спирачната
течност, използвана спирачните уредби с хидравлично задвижване, трябва да се обозначава
със символ в съответствие с фиг. 1 или фиг. 2 от стандарта БДС:ISO 9128:1987. Този
символ трябва да се нанасе по неизтриваем начин на видно място на резервоара за спирачна
течност, на разстояние 100 mm от отворите за зареждане. Допуска се предоставяне на
допълнителна информация от производителя.
5.2.1.13. Предупредително сигнално устройство
5.2.1.13.1. Всяко оборудвано с работна спирачка превозно средство, задействана от натрупана в
резервоара енергия, когато е невъзможно да се получи с тази спирачна уредба (без
използването на акумулираната енергия) предписаната спирачна ефективност за
аварийното спиране, освен манометър, да има предупредително устройство, издаващо
светлинен или звуков сигнал. Това устройство да сигнализира, когато акумулираната
енергия в която и да е част от уредбата е намаляла до стойност, при която без дозареждане
на резервоара и независимо от натоварването на превозното средство, е възможно след
четирикратно пълно задействане на органа за управление на работната спирачка, при
петото задействане да може да се постигне предписаната спирачна ефективност за
аварийното спиране (без неизправности в задвижването на работната спирачна уредба и
регулирани на минимална хлабина спирачки). Това предупредителното устройство трябва
да е пряко и постоянно включено към уредбата. Предупредителното устройство не трябва
да сигнализира когато двигателят работи при нормални експлоатационни условия и няма
неизправности в спирачната уредба, освен в интервала от време за зареждане на
енергийния(-те) резервоар(-и) след пускането на двигателя. Посоченият в т. 5.2.1.29.1.1
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червен предупредителен сигнал трябва да се използва като светлинен предупредителен
сигнал.
5.2.1.13.1.1. За превозни средства, които отговарят само на изискванията по т. 5.2.1.5.1 от това
Правило и изпълняват условията, предвидени в т. 1.2.2 от раздел С на приложение № 7 към
това Правило, предупредителното устройство в допълнение към светлинния сигнал трябва
да включва и звуков сигнал. Тези устройства може да не работят едновременно при
условие, че всяко от тях отговаря на горните изисквания и че звуковият сигнал не се
включва преди светлинния. Посоченият в т. 5.2.1.29.1.1 червен предупредителен сигнал
трябва да се използва като светлинен предупредителен сигнал.
5.2.1.13.1.2. Това звуково устройство може да се изключва, когато се задейства спирачката за
паркиране и/или по избор на производителя в случай на автоматична предавателна кутия,
когато лостът за превключване на предавките е в положение “паркиране”.
5.2.1.14. Без да се нарушават изискванията от т. 5.1.2.3 и когато използването на допълнителен
източник на енергия е от съществено значение за действието на спирачната уредба,
резервът от тази енергия трябва да е такъв, че при спиране на двигателя или при
неизправност в устройствата, захранващи източника на енергия, да се осигури достатъчна
спирачна ефективност за пълно спиране на превозното средство при дадените условия.
Освен това, когато мускулната сила на водача за задействане на спирачната уредба за
паркиране се усилва от устройство, и в случай на отказ на това устройство, задействането
на спирачната уредба за паркиране при необходимост трябва да се осигури чрез използване
на резерв от енергия, независим от енергията, която обикновено осигурява действието на
усилващото устройство. Това може да е резервът от енергия, предназначен за работната
спирачна уредба.
5.2.1.15. При моторни превозни средства, към които е разрешено да се прикачват ремаркета,
снабдени с управлявана от водача на теглещото превозно средство спирачка, работната
спирачна уредба на теглещото превозно средство трябва да е оборудвана с устройство,
което да осигурява спиране на влекача с предписаната за резервната спирачна уредба
ефективност при неизправност на спирачната уредба на ремаркето или при скъсване на
въздухопровода (или друга такава използвана връзка) между теглещото превозно средство
и ремаркето. Препоръчва се това устройство да е монтирано на теглещото превозно
средство.
5.2.1.16. Допълнителното пневматично/хидравлично оборудване може да получава енергия само
при условие, че по време на неговото функциониране се достига предписаната стойност на
спирачното закъснение. В случай на отказ в източника на енергия, работата на
допълнителното оборудване не може да предизвика намаляване на резервите от енергия,
захранващи спирачните уредби, под посоченото ниво в т. 5.2.1.13.
5.2.1.17. Работната спирачна уредба на ремаркета от категория О3 или О4 трябва да е от
непрекъснат или полунепрекъснат тип.
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5.2.1.18. Спирачните уредби на превозни средства, за които е разрешено да теглят ремарке от
категория О3 или О4, трябва да отговарят на следните условия:
5.2.1.18.1. при задействане на аварийната спирачна уредба на влекача да се осъществява и плавно
спиране на ремаркето;
5.2.1.18.2. в случай на повреда в работната спирачна уредба на влекача, когато тази уредба се
състои най-малко от две независими части, незасегнатата(-ите) от неизправност част или
части трябва да може(-гат) частично или напълно да задейства(-т) спирачките на ремаркето.
Това спирачно действие трябва да е плавно. Когато то се постига посредством
разпределител, който обикновено в покой не работи, такъв разпределител може да се
вгради само, ако правилното му функциониране може лесно да се проверява от водача или
отвътре в кабината, или извън превозното средство, без използване на инструменти;
5.2.1.18.3. в случай на повреда (напр. счупване или изтичане) в някой от въздухопроводите,
прекъсване или повреда в електрическата управляваща линия водачът трябва да има
възможност напълно или частично да задейства спирачките на ремаркето или чрез органа за
управление на работната спирачна уредба, или чрез органа за управление на резервната
спирачна уредба, или чрез органа за управление на спирачната уредба за паркиране, освен
когато повредата води автоматично до спиране на ремаркето по начина, посочен в т. 3.3 на
приложение № 4 от това Правило.
5.2.1.18.4. изискванията за автоматично спиране, посочено в т. 5. 2.1.18.3 се считат за изпълнени,
когато са спазени следните условия:
5.2.1.18.4.1. когато при пълно задействане на определен спирачен орган от посочените в т.
5.2.1.18.3, през следващите две секунди налягането в захранващия въздухопровод спада до
0,15 MPa;
5.2.1.18.4.2. когато при спадане на налягането в захранващия въздухопровод със скорост не помалка от 0,1 MPa/s, автоматичната спирачка на ремаркето се задейства преди налягането в
захранващия въздухопровод да спадне до 0,2 MPa;
5.2.1.18.5. в случай на повреда на една от управляващите линиите, свързващи две превозни
средства, оборудвани в съответствие с изискванията на т. 5.1.3.1.2, изправната управляваща
линия трябва автоматично да осигури спирачната ефективност предписана за ремаркето в т.
3.1 от приложение № 4.
5.2.1.19. В случай на моторно превозно средство, оборудвано да тегли ремарке с електрическа
спирачна уредба в съответствие с т. 1.1 на приложение № 14 от това Правило, трябва да се
спазват следните изисквания:
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5.2.1.19.1. захранващият източник (генератор и акумулаторна батерия) на моторното превозно
средство трябва да има достатъчно мощност, за да осигури ток на електрическата спирачна
уредба. Когато двигателят работи на празен ход при честота на въртене, препоръчана от
производителя и са включени всички електрически устройства, монтрани от производителя
като стандартно оборудване на превозното средство, напрежението в електрическите
вериги при максимална консумация на ток в електрическата спирачна уредба (15 А),
измерено в мястото на свързване с ремаркето, не трябва да е по-ниско от 9,6 V. При
претоварване на електрическите вериги не трябва да се получава късо съединение;
5.2.1.19.2. в случай на неизправност в работната спирачна уредба на теглещото превозно средство,
когато тази уредба се състои от поне две независими части, незасегнатата(-ите) от
неизправността част или части трябва да може(-гат) частично или напълно да задейства(-т)
спирачките на ремаркето;
5.2.1.19.3. използването на включвателя и веригата на стоп-сигнала за задействане на
електрическата спирачна уредба се допуска само в случай, че задействащата верига е
свързана успоредно на стоп-сигнала и използваните включвател и верига на стоп-сигнала
могат да издържат допълнителното натоварване.
5.2.1.20. Когато при пневматична работна спирачна уредба, състояща се от две или повече
независими секции се получава разхерметизация между секциите при или след органа за
управление, въздухът трябва да се изпуска постоянно в атмосферата.
5.2.1.21. При моторни превозни средства, за които е разрешено да теглят ремарке от категория О3
или О4, работната спирачна уредба на ремаркето трябва да може да се управлява само
заедно с работната, резервната или спирачната уредба за паркиране на теглещото превозно
средство.
5.2.1.22. Моторните превозни средства с не повече от 4 оси от категории М2, М3, N2 и N3 трябва да
са оборудвани с антиблокиращи системи от категория 1, в съответствие с изискванията на
приложение № 13 от това Правило.
5.2.1.23. Моторните превозни средства от категория М1 оборудвани с резервни колела/гуми за
временно ползване, трябва да отговарят на техническите изисквания в приложение № 3 към
Правило № 64.
5.2.1.24. Моторните превозни средства, за които е разрешено да теглят ремарке, оборудвано с
антиблокираща система, трябва да са оборудвани и със специален електрически съединител
в съответствие с ISO/DIS 7638:1996 */, за електрическото управление на спирачното
задвижване и/или антиблокиращите системи на ремаркетата.

*

/ Може да се прилага подходящ 5 или 7 щифтов съединител, отговарящ на ISO 7638-1 и ISO 7638-2
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5.2.1.25. Допълнителни изисквания за електромобили категории M1, M2, N1 и категория N2 < 5 t.
5.2.1.25.1. Eлектромобили, оборудвани с електрическа рекуперативна спирачна уредба от
категория A
5.2.1.25.1.1. За превозни средства от категории M1 или N1 електрическото рекуперативно спиране
трябва да се задейства само чрез органа за управление на ускоряването и/или при неутрално
положение на превключвателя на предавките.
5.2.1.25.1.2. Освен това, за превозни средства от категории M2 и N2 (< 5 t), за електрическо
управление на рекуперативното спиране може да се използва отделен превключвател или
лост.
5.2.1.25.2. Eлектромобили, оборудвани с електрическа рекуперативна спирачна уредба от
категория В
5.2.1.25.2.1. Частично или пълно изключване на част от работната спирачна уредба трябва да се
извършва само чрез автоматично устройство.
5.2.1.25.2.2. Работната спирачна уредба трябва да има само едно управляващо устройство.
5.2.1.25.2.3. За електромобили, оборудвани с електрическа рекуперативна спирачна уредба от
двете категории, трябва да се прилагат всички предписания, с изключение на тези по т.
5.2.1.25.1.1.
В този случай за превозни средства от категории M1 или N1 електрическотото
рекуперативно спиране може да се задейства от органа за управление на ускоряването
и/или при неутрално положение на превключвателя на предавките.
Освен това, задействането на органа за управление на работната спирачна уредба не трябва
да намалява описания по-горе спирачен ефект, създаван при отпускането на органа за
управление на ускоряването.
5.2.1.25.2.4. Изключването на двигателя(-лите) или на използваното предавателно число трябва да
не влошават действието на работната спирачна уредба.
5.2.1.25.2.5. Когато действието на електрически компонент от спирачката се осигурява от
отношението между сигнала, постъпващ от органа за управление на работната спирачка и
спирачните сили на съответните колела, то нарушаването на това отношение, водещо до
изменение на разпределението на спирачните сили между осите (приложение № 10 или 13,
когато са приложими), трябва да се укаже на водача чрез предупредителен светлинен
сигнал не по-късно от момента на задействане на органа за управление. Този сигнал трябва
да продължава да свети, докато тази повреда остава и контактния (стартерен)
превключвател на превозното средство е в положение “ВКЛЮЧЕНО”.
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5.2.1.25.3. Функционирането на електрическата рекуперативна спирачна уредба не трябва да се
влияе отрицателно от въздействието на магнитни или електрически полета.
5.2.1.25.4. За превозни средства, оборудвани с антиблокиращо устройство, това устройство трябва
да управлява електрическата рекуперативна спирачна уредба.
5.2.1.26. Специални допълнителни изисквания към електрическото задвижване на спирачната
уредба за паркиране.
5.2.1.26.1. В случай на повреда в електрическото задвижване трябва да се изключи всяка
възможност за нежелано задействане на спирачната уредба за паркиране.
5.2.1.26.2. В случай на прекъсване на проводници от eлектрическото управляващо задвижване,
трябва да се запази възможността за задействане на спирачната уредба за паркиране от
мястото на водача и достигане спирачна ефективност при паркиране, посочена в т. 2.3.1 на
приложение № 4 към това Правило. При необходимост трябва също да се осигури
възможност за изключване на спирачната уредба за паркиране чрез използване на
допълнително изключващо устройство, намиращо се / монтирано на превозното средство. В
случай на превозни средства от категории M1 и N1 за постигане на указаната по-горе
спирачна ефективност може да се използва задвижването от двигател / ръчното задвижване
или автоматичната трансмисия (положение паркиране).
5.2.1.26.2.1. Водачът трябва да се предупреди чрез жълт предупредителен сигнал, посочен в т.
5.2.1.29.1.2, за прекъсване в електрическото захранване и/или на проводниците от
електрическото задвижване на спирачната уредба за паркиране.
5.2.1.26.3. Допълнителното оборудване може да се захранва от резерва на енергия за
електрическото задвижване на спирачната уредба за паркиране при условие, че това не се
отразява при задействане на спирачната уредба за паркиране. Освен това, когато този
резерв от енергия се използва също и от работната спирачна уредба, трябва да са изпълнени
изискванията от т. 5.2.1.27.7.
5.2.1.26.4. След изключване от контактния (стартерен) превключвател, който управлява
захранването на спирачното оборудване с електроенергия и/или изваждането на ключа,
трябва да се запази възможността за задействане на спирачната уредба за паркиране и тя да
не може да бъде изключвана.
5.2.1.27. Специални допълнителни изисквания за работни спирачни уредби с електрическо
управляващо задвижване.
5.2.1.27.1. При изключена спирачка за паркиране, работната спирачна уредба трябва да може да
развива обща статична спирачна сила, най-малко равна на тази, която се получава при
изпитване тип-0, дори когато контактния (стартерен) превключвател е изключен и/или
ключът е изваден. В случай на моторно превозно средство, предназначено да тегли
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ремаркета от категория O3 или O4, тези превозни средства трябва напълно да контролират
сигнала от работната спирачна уредба на ремаркето. Приема се, че енергийното задвижване
на работната спирачна уредба осигурява достатъчно количество енергия.
5.2.1.27.2. Възникването на единична кратковременна повреда (< 40 ms) вътре в електрическото
управляващо задвижване (например, прекъсване на сигнала или грешка в базата данни), не
трябва да се отразява съществено върху ефективността на работното спиране.
5.2.1.27.3. Водачът трябва да се информира чрез червен или жълт предупредителен сигнал,
посочени в т. 5.2.1.29.1.1 и 5.2.1.29.1.2, при продължителна повреда (≥ 40 ms) вътре в
електрическото управлаващо задвижване 6/, с изключение на резерва от енергия. Когато
предписаната ефективност за работно спиране не може да се постигне (червен
предупредителен сигнал), водачът трябва веднага да бъде предупреден за неизправностите,
свързани с прекъсване на електрическата верига (например, скъсване, разединяване) и
предписанаата остатъчна спирачна ефективност трябва да се осигури чрез задействането на
органа за управление на работната спирачна уредба в съответствие с приложение № 4, т. 2.4
към това Правило. Тези условия не трябва да се разглеждат като отклонение от
изискванията спрямо спомагателното спиране.
5.2.1.27.4. При моторно превозно средство, свързано с ремарке чрез електрическа управляваща
линия, водачът трябва да се предупреждава всеки път, когато от ремаркето постъпва
информация за неизправност, от която натрупаната енергия във всяка част на работната
спирачна уредба на ремаркето пада под допустимото ниво, посочено в т. 5.2.2.16. Подобно
предупреждение също така трябва да се осигурява, когато продължителна повреда (> 40
ms) вътре в електрическото управляващо задвижване на ремаркето, с изключение на
резерва от енергия, възпрепятства достигнето на предписаната ефективност за работно
спиране на ремаркето, както е посочено в т. 5.2.2.15.2.1. За тази цел се използва червения
предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.2.1.
5.2.1.27.5. В случай на неизправност в източника на енергия за електрическото управляващо
задвижване, целия диапазон за управление на работната спирачна уредба трябва да бъде
осигурен от номиналното ниво на резерва от енергия и след двадесет последователни пълни
задействания на органа за управление на работната спирачка. При всяко задействане по
време на изпитване, органът за управление трябва да остане напълно натиснат в
продължение на 20 s и изключен в продължение на 5 s. Приема се, че по време на
посоченото изпитване има достатъчен резерв от енергия за пълното задействане на
работната спирачна уредба. Това условие не трябва да се разглежда като отклонение от
изискванията по приложение № 7.

6

/ До съгласуване на единни процедури за изпитване, производителят трябва да представи на техническата
служба анализ на потенциалните неизправности вътре в управляващото задвижване и последствията от тях. Тази
информация трябва да бъде обсъдена и съгласувана от техническата служба и производителя на превозното средство.
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5.2.1.27.6. Когато напрeжението на акумулаторната батерия падне под стойността, определена от
производителя и при която не може повече да се осигурява предписаната спирачна
ефективност при работно спиране и/или при която чрез нито един от най-малко два
независими кръга на работната спирачка не може да се достигне предписаната резервна
(аварийна) или остатъчна спирачна ефективност, трябва да се включи посочения в т.
5.2.1.29.1.1 червен предупредителен сигнал. След включването на предупредителния
сигнал трябва да има възможност, чрез задействане на органа за управление на работната
спирачка да се достигне поне остатъчната спирачна ефективност, предписана в т. 2.4 от
приложение № 4 към това Правило. Приема се, че има достатъчен резерв от енергия за
енергийното задвижване на работната спирачна уредба. Това условие не трябва да се
разглежда като отклонение от изискванията спрямо резервното (аварийно) спиране.
5.2.1.27.7. Когато допълнителното оборудване получава енергия от електрическото управляващо
задвижване, захранването с енергия трябва да е достатъчно за достигане на предписаните
стойности на закъснението при функциониране на цялото допълнително оборудване. По
време на изпитването разходът на енергия от ремаркето трябва да се моделира с товар от
400 W. Когато честотата на въртене на двигателя не превишава 80 % от максималната
честота на въртене, то резервът от енергия в електрическото управляващо задвижване може
да намалява само ако предписаните стойности на закъснението могат да бъдат достигнати
без използоването на електрическа енергия. Изпълнението на това изискване може да се
докаже чрез изчисляване или чрез практическо изпитване.
5.2.1.27.8. Когато допълнителното оборудване се захранва с енергия от електрическото
управляващо задвижване, трябва да са изпълнени следните изисквания:
5.2.1.27.8.1. В случай на неизправност в източника на енергия на движещо се превозно средство,
енергията в резервоара трябва да е достатъчна за задействане на спирачките чрез органа за
управление.
5.2.1.27.8.2. В случай на неизправност в източника на енергия на неподвижно превозно средство и
задействана спирачна уредба за паркиране, енергията в резервоара трябва да е достатъчна
за включване на осветлението, дори когато се използват спирачките.
5.2.1.27.9. В случай на неизправност в електрическото управляващо задвижване на работната
спирачна уредба на теглещото превозно средство, оборудвано с електрическа управляваща
линия съгласно т. 5.1.3.1.2 или 5.1.3.1.3, трябва да се осигури възможност за пълно
включване на спирачките на ремаркето.
5.2.1.27.10. В случай на неизправност в електрическото управляващо задвижване на ремаркето,
електрически свързано само чрез електрическа управляваща линия съгласно т. 5.1.3.1.3,
трябва да се осигури възможност за пълно включване спирачките на ремаркето за сметка на
падане на налягането в захранващия въздухопровод.
5.2.1.28. Специални изисквания за регулатора на спирачните сили.
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5.2.1.28.1. Регулатор на спирачните сили се поставя само на теглещото превозно средство.
5.2.1.28.2. С действието си регулаторът на спирачните сили трябва да намали разликите в
динамичните спирачни коефициенти на теглещото и тегленото превозни средства.
5.2.1.28.2.1. Регулаторът на спирачните сили може да управлява коефициента на спиране TM/PM,
налягането в пневматичната управляваща линия на съединителната глава pm и/или
съответстващата стойност на необходимото електрическо спирачно усилие на ремаркето. В
случай на теглещо превозно средство, оборудвано с две управляващи линии съгласно т.
5.1.3.1.2, двата сигнала за управление трябва да съответстват един на друг.
5.2.1.28.2.2. Регулаторът на спирачните сили не трябва да предотвратява използването на
максимално възможното спирачно(-ни) налягане(-ния).
5.2.1.28.3. Превозното средство трябва да изпълнява изискванията за съвместимост на
натоварването в приложение № 10, но за достигане на целите по т. 5.2.1.28.2, превозното
средство може да не отговаря на тези изисквания, когато действа регулаторът на
спирачните сили.
5.2.1.28.4. За отразяване на неизправност в регулатора на спирачните сили и предупреждаване на
водача за нея се използва жълт предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.1.2. В случай
на неизправност трябва да се изпълнят съответните изисквания в приложение № 10.
5.2.1.28.5. Компенсирането от регулатора на спирачните сили трябва да се обозначава чрез жълт
предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.1.2, когато това компенсиране се отличава с ±
0,15 MPa от необходимата номинална стойност – 0,65 MPa от pm (или еквивалентната
цифрова стойност), определена в т. 2.27.3. Над ниво от 0,65 MPa се подава предупредителен
сигнал, когато компенсирането измества точката на сработване над границите на
съвместимост с товар, което за моторни превозни средства е посочено в приложение № 10.
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ТМ ; РМ

Типична
номинална
необходима
стойност

Жълт
предупредителен
сигнал

Жълт
предупредителен сигнал

MPa . 10-1

Фиг. 1. Теглещо превозно средство за ремаркета (без
полуремаркета)
5.2.1.28.6. От системата на регулатора на спирачните сили се контролират само спирачните сили,
които възникват от работната спирачна уредба на моторното превозно средство и на
ремаркето, с изключение на допълнителните спирачни уредби. Спирачните сили,
възникващи в резултат от ефективността на допълнителните спирачни уредби, не се
компенсират от работната спирачна уредба. Счита се, че допълнителните спирачни уредби
не са част от работните спирачни уредби.
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ТМ ; РМ

Типична
номинална
необходима
стойност
Жълт
предупредителен
сигнал

Жълт
предупредителен сигнал

MPa . 10-1

Фиг. 2. Седлови влекачи за полуремаркета
5.2.1.29. Предупредителни сигнали при неизправност и дефект в спирачката (общи изисквания)
5.2.1.29.1. В моторните превозни средства трябва да е предвидена възможност при неизправност и
дефект да се подават следните предупредителни светлинни сигнали:
5.2.1.29.1.1. червен предупредителен сигнал, показващ такава неизправност в спирачното
оборудване на превозното средство, която не позволява постигането на предписаната
спирачна ефективност за работното спиране и/или която не позволява действието на поне
един от двата независими кръга на работната спирачна уредба;
5.2.1.29.1.2. в определени случаи, жълт предупредителен сигнал, показващ за открит електрически
дефект в спирачното оборудване на превозното средство, който не се отчита с помощта на
червения предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.1.1.
5.2.1.29.2. С изключение на превозни средства от категории М1 и N1, моторните превозни
средства, оборудвани с електрическа управляваща линия и/или които са предназначени да
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теглят ремарке, оборудвано с електрическо управляващо задвижване и/или с
антиблокираща спирачна система, с изключение на превозни средства от категории М1 и
N1, трябва да осигуряват подаването на отделен жълт предупредителен сигнал, показващ за
дефект в антиблокиращата спирачна система и/или в електрическото управляващо
задвижване от спирачното оборудване на ремаркето. Сигналът трябва да се подава от
ремаркето чрез 5 щифтов електрически съединител, съответстващ на ISO 7638:1996 */. Този
предупредителен сигнал не трябва да светва, когато е прикачено ремарке с електрическа
управляваща линия и/или електрическо управляващо задвижване и/или антиблокираща
спирачна система, или когато няма прикачено ремарке. Тази функция трябва да е
автоматична.
5.2.1.29.2.1. В случай на моторно превозно средство, оборудвано с електрическа управляваща
линия, електрически свързано с ремаркето чрез електрическа управляваща линия, червения
предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.1.1, трябва също да се използва за
обозначаване на някои специфични неизправности в спирачното оборудване на ремаркето,
винаги когато от ремаркето постъпва информация за неизправност от съответната част на
електрическата управляваща линия. Тази индикация трябва да е в допълнение на жълтия
предупредителен светлинен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.2. Като алтернатива, вместо
използването на червения предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.1.1, придружен със
жълтия предупредителен сигнал, може да бъде предвиден отделен червен предупредителен
сигнал на теглещото превозно средство, за показване на такава неизправност в спирачното
оборудване на ремаркето.
5.2.1.29.3. Предупредителните сигнали трябва да са видими, дори при дневна светлина; водачът
трябва да може от своето място да проверява лесно изправното състояние на сигналните
устройства; неизправност на компонент от предупредителните устройства не трябва да
води до каквато и да е загуба на спирачна ефективност.
5.2.1.29.4. Конкретната неизправност или дефект трябва да се покаже на водача чрез посочения(ите) по-горе предупредителен(-ни) сигнал(-ли) преди задействането на органа за
управление на работната спирачна уредба. Предупредителния(-ите) сигнал(-ли) трябва да
се показва(-ват) през цялото време докато продължава неизправността/дефекта и когато
контактния (стартерен) превключвател се намира в положение “включено”.
5.2.1.29.5. Посоченият(-ите) по-горе предупредителен(-ни) сигнал(-ли) трябва да свети(-тят), при
включване на захранването на електрооборудването (и на спирачната уредба) на
превозното средство. При неподвижно превозното средство, трябва да се извърши
проверка, която да покаже, че в спирачната уредба отсъстват конкретни неизправности или
дефекти, преди изключването на предупредителните сигнали. Информацията за
конкретните неизправности или дефекти, които трябва да задействат посочените по-горе
предупредителни сигнали, но които не са открити при неподвижно положение, трябва да се
систематизира след откриването им и те да бъдат показани при пускане на двигателя и при
*

/ Могат да се използват 5 или 7 щифтови съединители по ISO 7638-1 и ISO 7638-2 , ако са подходящи.
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всички случаи, когато контактния (стартерен) превключвател се намира в положение
“включено”, през цялото време на наличие на неизправността или дефекта.
5.2.2. Превозни средства от категория O
5.2.2.1. За ремаркетата от категория О1 не се изисква да са оборудвани с работна спирачна уредба;
ако ремаркетата от тази категория са оборудвани с работна спирачна уредба, тя трябва да
отговаря на същите изисквания, които важат за категория О2.
5.2.2.2. Ремаркетата от категория О2 трябва да са оборудвани с работна спирачна уредба от
непрекъснат, полунепрекъснат или инерционен тип. Последният тип е разрешен само за
ремаркета, различни от полуремаркета. Допуска се оборудване с електрически спирачни
уредби, които отговарят на изискванията на приложение № 14 към това Правило.
5.2.2.3. Ремаркетата от категории О3 или О4 трябва да са оборудвани с работна спирачна уредба от
непрекъснат или полунепрекъснат тип.
5.2.2.4. Работната спирачна уредба:
5.2.2.4.1. въздейства върху всички колела на превозното средство;
5.2.2.4.2. по подходящ начин разпределя действието си между осите;
5.2.2.4.3. най-малко на един от резервоарите за въздух да има устройство за източване на
кондензата и за почистване, разположено на видно и леснодостъпно място.
5.2.2.5. Действието на работната спирачна уредба трябва да се разпределя между колелата на една
и съща ос, симетрично по отношение на надлъжната средна равнина на превозното
средство. Трябва да се укаже за наличието на компенсиране и функции, като
антиблокировка, която може да доведе до нарушаване на симетричното разпределение на
спирачните сили и на функции, като управление на теглителната сила, която може да
предизвика задействане на спирачките без участието на водача 7/.
5.2.2.5.1. Компенсирането с помощта на електрическото управляващо задвижване при влошаване
на параметри или повреда в спирачната уредба, трябва да се покаже на водача чрез жълт
предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.1.2. Това изискване трябва да се прилага за
всички условия на натоварване, когато компенсирането превишава следните граници:
5.2.2.5.1.1. разликата в спирачните налягания между колелата на всяка ос е:

7

/ Производителят трябва да представи подходящи технически изисквания и съответни методи за изпитване,
които се разглеждат и одобряват от техническата служба (ако тези методи все още не са включени в това Правило). За
целта производителят трябва да осигури документация, която да включва: разположение на системите, описание на
функциите и концепция за безопасност.
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а) > 25 % спрямо по-голямата стойност при спиране на превозно средство със спирачно
закъснение ≥ 2 m/s2,
б) = 25 % спрямо по-голямата стойност при спирачно закъснение по-малко от 2 m/s2.
5.2.2.5.1.2. индивидуалната компенсираща стойност на която и да е ос е:
а) > 50 % спрямо номиналната стойност при спиране на превозно средство със спирачно
закъснение ≥ 2 m/s2,
б) = 50 % спрямо номиналната стойност при спирачно закъснение по-малко от 2 m/s2.
5.2.2.5.2. Посоченото по-горе компенсиране се допуска само тогава, когато първоначалното
задействане на спирачката е извършено при скорости на движение на превозното средство
над 10 km/h.
5.2.2.6. При неизправност в електрическото управляващо задвижване не трябва да възниква
сработване на спирачките без участието на водача.
5.2.2.7. Спирачните повърхности да са в постоянен контакт с колелата или посредством твърда
връзка, или посредством компоненти, които издържат на въздействие, с оглед постигане на
предписаната степен на ефективност.
5.2.2.8. Износването на спирачките трябва да може да се компенсира лесно чрез система за ръчно
или автоматично регулиране. Освен това органът за управление, компонентите на
задвижването и спирачките трябва да имат резерв от работен ход, и при необходимост,
подходящи начини за компенсиране, така че когато спирачките загреят, или спирачните
накладки са достигнали определена степен на износване, да се осигури ефективно спиране
без да се налага незабавно регулиране.
5.2.2.8.1. Регулирането на износването на работните спирачки трябва да е автоматично.
Монтирането на автоматични регулиращи устройства не е задължително за превозни
средства от категории О1 и О2. Устройствата за автоматично регулиране на износването
трябва да са такива, че след последователно загряване и охлаждане на спирачките, да
продължават да осигуряват ефективно спиране. В частност, превозното средство трябва да
остава годно за експлоатация след провеждане на изпитванията в съответствие с т. 1.5
(изпитване тип-І) и т. 1.6 (изпитване тип-ІІ) от приложение № 4 на това Правило 8/.
5.2.2.8.2. Износването на накладките на работната спирачка трябва да може да се проверява лесно
отстрани или под превозното средство през съответни отвори за наблюдение или по друг
начин, като се използват само стандартно предвидените за превозното средство
инструменти или приспособления.
8

/ До съгласуването на единни процедури за изпитване не необходимо повторно да се провеждат
посочените по-горе изпитвания на спирачка с устройства за автоматично регулиране на износването, ако изпитванията
тип-І и тип-ІІ са извършени в съответствие с процедурата в приложение № 11 от това Правило, с използване на
устройство за ръчно или автоматично регулиране на износването на спирачката.
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5.2.2.9. Спирачната уредба да осигурява автоматично спиране на ремаркето в случай, че то се
разедини в движение. Това изискване не се отнася за ремаркета с максимална маса до 1,5 t,
ако в допълнение към теглича, те са оборудвани и с допълнителна връзка (верига, кабел,
т.н.), която в случай на прекъсване в теглително-прикачното устройство не позволява на
теглича да докосва пътната повърхност и осигурява известно остатъчно управление на
ремаркето.
5.2.2.10. На всяко ремарке, за което се изисква да е оборудвано с работна спирачна уредба, трябва
да е снабдено и със спирачна уредба за паркиране в случай, че ремаркето се разедени от
влекача. Спирачната уредба за паркиране трябва да може да се задейства от човек, намиращ
се на пътното платно; в случай на ремарке, което се ползва за превоз на хора, трябва да е
възможно тази спирачна уредба на ремаркето да се задейства отвътре.
5.2.2.11. При ремаркета, които в допълнение към спирачната уредба за паркиране са оборудвани и
с устройство, което позволява да бъде прекъснато пневматичното задействане на
спирачната уредба, устройството трябва да е проектирано и конструирано по такъв начин,
че да се връща на положение “в покой” не по-късно от възобновяване на подаването на
сгъстен въздух към ремаркето.
5.2.2.12. Ремаркетата от категории О3 и О4 трябва да отговарят на условията, посочени в т.
5.2.1.18.4.2. На изхода на управляващата линия под теглителното устройство на лесно
достъпно място трябва да се постави съединение за изпитване на налягането.
5.2.2.12.1. В случай на ремаркета, оборудвани с електрическа управляваща линия и електрически
свързани с теглещо превозно средство с електрическа управляваща линия, автоматичното
задействане на спирачката, посочено в т. 5.2.1.18.4.2 може да бъде задържано докато
налягането в резервоарите за сгъстен въздух на ремаркето е достатъчно за осигуряване на
спирачната ефективност, посочена в приложение № 4, т. 3.3 от това Правило.
5.2.2.13. Ремаркетата от категории О3 и О4 трябва да са оборудвани с антиблокиращи системи, в
съответствие с изискванията на приложение № 13 от това Правило.
5.2.2.14. Източникът на енергия по време на работа на допълнителното оборудване трябва да
поддържа налягане в устройството(-ата) за захранване с енергия на работната спирачка, не
по-малко от 80 % от минималното захранващо налягане на теглещото превозно средство, в
съответствие с изискванията по т. 3.1.3.2 от приложение № 2 към това Правило.
5.2.2.14.1. В случай на скъсване или разхерметизация на допълнителното оборудване, или на
някой от тръбопроводите, сумата от силите при обиколката на колелата със задействани
спирачки, трябва да е не по-малък от 80 % от указаната стойност за съответното ремарке в
приложение № 4, т. 3.1.2.1 от това Правило. Когато скъсването или разхерметизацията
засягат подаването на контролен сигнал към специалното устройство, посочено в
приложение № 10, т. 6 от това Правило, се спазват описаните в тази точка изисквания.
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5.2.2.15. Специални допълнителни изисквания за работни спирачни уредби с електрическо
управляващо задвижване.
5.2.2.15.1. В случай на единична кратковременна повреда (< 40 ms) в електрическото управляващо
задвижване (например прекъсване на сигнала или грешка в базата данни), не трябва да има
съществено влияние върху ефективността на работното спиране.
5.2.2.15.2. В случай на единична продължителна повреда (> 40 ms) в електрическото управляващо
задвижване (например скъсване, разединяване), трябва да се осигурява спирачна
ефективност най-малко равна на 30 % от предписаната ефективност за работната спирачна
уредба на съответното ремарке.
5.2.2.15.2.1. Водачът трябва да се информира за продължителна повреда (> 40 ms) в
електрическото управляващо задвижване на ремаркето, с изключение на неговия резерв от
энергия, с помощта на отделен предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.2, чрез 5щифтов електрически съединител, съответстващ на ISO 7638:1996 ∗/. Освен това ремаркета,
оборудвани с електрическа управляваща линия, когато са електрически съединени с
теглещо превозно средство с електрическа управляваща линия, от елемента за предаване на
данни на електрическата управляваща линия трябва да се предава информация за повредата
чрез червения предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.2.1, когато повече не може да
се осигурява предписаната ефективност на работното спиране на ремаркето
5.2.2.16. Трябва да е осигурено предупреждение за водач на теглещо превозно средство, когато
резервът от енергия в произволна част на работната спирачна уредба на ремарке,
оборудвано с електрическа управляваща линия и съединено с теглещо превозно средство с
електронна управляваща линия, пада до определената в съответствие с т. 5.2.2.16.1
стойност. Предупреждението трябва да се осигури чрез задействане на червен сигнал,
посочен в т. 5.2.1.29.2.1 и ремаркето трябва да предава информация за неизправност чрез
елемента за предаване на данни на електрическата управляваща линия. Отделен жълт
предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.2, трябва да се задейства чрез съответстващ
на ISO 7638:1996 ∗/ 5- щифтов електрически съединител, и да показва на водача, че
ремаркето е с ниско ниво на енергията.
5.2.2.16.1. Стойността на ниското ниво на енергията, посочено в т. 5.2.2.16, трябва да е
недостатъчна за петото задействане на органа за управление на работната спирачка, след
четири пълни задействания без презареждане на резервоара за енергия, независимо от
условията на натоварване на ремаркето. В този случай трябва да се достига поне 50 % от
предписаната ефективност за работната спирачна уредба на съответното ремарке.
5.2.2.17. Ремаркетата, оборудвани с електрическа управляваща линия и ремаркетата от категории
O3 и O4, оборудвани с антиблокираща система, трябва да са снабдени със специален
∗

/ Могат да се използват 5- или 7- щифтови съединители по ISO 7638-1 и ISO 7638-2, когато са подходящи.

∗

/

Могат да се използват 5- или 7- щифтови съединители по ISO 7638-1 и ISO 7638-2, когато са подходящи.
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електрически съединител за спирачната уредба и/или антиблокиращата система, в
9
съответствие с ISO 7638:1996 /*/. Сигналите, предупреждаващи за неизправност,
изисквани за ремаркето в съответствие с това Правило, трябва да бъдат предавани чрез
посочения по-горе съединител. Предупредителният сигнал трябва да е включен, когато е
захранена с енергия електрическата част от спирачното оборудване на ремаркето, и
спирачната уредба трябва да провери, че няма повреди, предупреждение за които трябва да
се подава от този сигнал до неговото включване.
5.2.2.18. В допълнение към изискванията, посочени в т. 5.1.3.6, електрическата енергия, подавана
чрез съединителя по ISO 7638:1996 */ може да се използва за неспирачни уредби / функции
при условие, че спирачната уредба е защитена от нейното претоварване отвън. Тази защита
трябва да е една от функциите на спирачната уредба.
5.2.2.19. В случай на неизправност в една от управляващата линия, свързваща две превозни
средства, оборудвани съгласно т. 5.1.3.1.2, ремаркето трябва да използва управляващата
линия на която не въздейства неизправността, за да се осигури автоматично спирачната
ефективност, предписана за ремарке в т. 3.1 от приложение № 4.
5.2.2.20. Когато подаваното към ремаркето напрежение пада под указаната от производителя
стойност и при която повече не може да бъде осигурена чрез 5 щифтовия съединител по
ISO 7638:1996 */ предписаната ефективност на работното спиране, трябва да се включва
отделен жълт предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.2. На ремаркетата, оборудвани
с електрическа управляваща линия и електрически свързани с теглещо превозно средство с
електрическа управляваща линия, трябва да е осигурено чрез елемента за предаване на
данни към електрическата управляваща линия, подаването на информация при
неизправност за включване на червения предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.2.1,
6.

ИЗПИТВАНИЯ
Изпитванията на спирачките, на които се подлагат представените за одобряване превозни
средства, както и изискванията към спирачната ефективност, са описани в приложение № 4
от това Правило.

7.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТИПА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ИЛИ НА СПИРАЧНАТА
УРЕДБА И РАЗШИРЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) НА ОДОБРЯВАНЕТО

7.1.

За всяко изменение на типа превозно средства или на неговото спирачно оборудване по
отношение на характеристиките в приложение № 2 към това Правило, се уведомява
административният орган, който е одобрил типа на превозното средство. Този орган може:
9

/ Спецификациите на електрическите кабели в ISO 7638-1 и ISO 7638-2 за ремарке, което не е оборудвано с
електрическо управляващо задвижване, могат да бъдат ограничени, ако на ремаркето е поставен независим стопяем
предпазител. Номиналния ток за стопяемия предпазител да е такъв, че да не превишава текущия номинален ток на
електрическите кабели.
*

/ Могат да се използват 5- или 7- щифтови съединители по ISO 7638-1 и ISO 7638-2, ако са подходящи.

Rev.1/Add.12/Rev.4
Правило № 13
стр. 40

7.1.1. да реши, че направените изменения не водят до съществени отрицателни последствия, и че
при всички случаи превозното средство продължава да отговаря на изискванията; или
7.1.2. да поиска нов изпитвателен протокол от техническата служба, отговорна за провеждане на
изпитванията.
7.2.

Съобщение за предоставяне или отказ за одобряване с посочване на измененията се
изпраща на страните по Спогодбата, прилагащи това Правило, в съответствие с
процедурата, предвидена в т. 4.3.

7.3.

Компетентният орган, издаващ разширението на одобрения тип, трябва да присвои сериен
номер за всяко съставено съобщение за разширение и да информира за това другите
договарящи страни по Спогодбата от 1958 г. чрез формуляра на съобщението,
съответстващо на образеца в приложение № 2 към това Правило.

8.

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

8.1.

Превозното средство, одобрено на основание това Правило, трябва да е изработено така, че
да съответства на одобрения тип и да отговаря на изискванията по т. 5.

8.2.

За проверка изпълнението на изискванията по т. 8.1, трябва да се извършва подходящ
контрол на продукцията.

8.3.

В частност, притежателят на одобряването трябва:

8.3.1. да осигури наличие на процедури за ефективен контрол на качеството на продуктите;
8.3.2. да има достъп до контролно-измервателната апаратура, необходима за проверка
съответствието на всеки одобрен тип;
8.3.3. да осигури регистрация на данните от резултатите при изпитванията и съхранява
прилаганите документи за период от време, определен съгласувано с административната
служба;
8.3.4. да анализира резултатите от всеки тип изпитване, за да проверява и осигурява стабилност
на характеристиките на продукта с отчитане на отклоненията, допустими за промишленото
производство;
8.3.5. да осигури извършването на всички изпитвания за всеки тип продукт, или на някои от тях,
предписвани в това Правило;
8.3.6. в случай на несъответствие на продукцията да осигури, че при провеждане на даден тип
изпитвания за произволни образци или части, ще се извърши нов избор на образци и
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проведе друго изпитване. Трябва дя бъдат взети всички необходими мерки за
възстановяване съответствието на продукцията.
8.4.

Компетентният орган, който е предоставил одобряването на типа, може по всяко време да
проверява методите за контрол на съответствието, използвани за всяка производствена
единица.

8.4.1. При всяка проверка на проверяващия инспектор трябва да се предоставят протоколите от
изпитванията и производствените отчети за технически контрол.
8.4.2. Инспекторът може да взема произволни образци, които да бъдат изпитани в лабораторията
на производителя. Минималният брой на образците се определя в зависимост от
резултатите при собствена проверка от производителя.
8.4.3. Когато нивото на качеството е незадовлетворително или когато е необходимо да се провери
валидността на изпитванията, изпълнени на основание т. 8.4.2, инспекторът трябва да
избере образци, които да бъдат изпратени на техническата служба, провеждаща
изпитванията за одобряването на типа.
8.4.4. Компетентният орган може да извършва всяко изпитване, предписано в това Правило.
8.4.5. Нормалната периодичност на проверките от компетентния орган е една на всеки две
години. Когато по време на едно от тези посещения се отбележат незадоволителни
резултати, компетентния орган трябва да предприеме всички необходими мерки за
възможно най-бързо възстановяване съответствието на продукцията.
9.

САНКЦИИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

9.1.

Одобряването на тип превозно средство, дадено на основание на това Правило, може да
бъде отнето, ако не са изпълнени посочените в т. 8.1 изисквания.

9.2.

Когато договаряща страна по Спогодбата, която прилага това Правило, отнеме дадено порано от нея одобряване, тя незабавно уведомява за това другите договарящи страни,
прилагащи това Правило, чрез изпращане на копие от съобщението, съответстващо на
образеца в приложение № 2 към това Правило.

10.

ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Когато притежателят на одобряването прекратява окончателно производството на тип
превозно средство, одобрено на основание това Правило, той трябва да уведоми за това
компетентния орган, предоставил одобряването. След получаване на съответното
съобщение, този компетентен орган уведомява за това другите договарящи страни по
Спогодбата, прилагащи това Правило, чрез формуляра на съобщението, съответстващо на
образеца в приложение № 2 към това Правило.
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11.

НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА
ИЗПИТВАНИЯТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ, И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ
Страните по Спогодбата, прилагащи това Правило, съобщават в Секретариата на
Организацията на Обединените нации наименованията и адресите на техническите служби,
отговарящи за провеждане на изпитванията за одобряване, и на административните органи,
които дават одобряването и на които трябва да се изпращат издадаваните от други страни
съобщения за одобряване, или разширение, или отказ, или отнемане на одобряване.

12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Общи разпоредби
12.1.1. От датата на влизане в сила на серия поправки 09, нито една договаряща страна прилагаща
това Правило, не трябва да отказва предоставянето на одобряване на основание това
Правило, с внесените в него серия поправки 09.
12.1.2. Нови одобрявания на типа
12.1.2.1. При условията на т. 12.2, от 1 октомври 1996 г. договарящите страни, прилагащи това
Правило предоставят одобряване, само ако типа превозно средство, който ще бъде одобрен,
отговаря на изискванията на това Правило, с внесените в него серия поправки 08 или 09.
12.1.2.2. При условията на т. 12.2, от 1 октомври 1998 г. договарящите страни, прилагащи това
Правило предоставят одобряване, само когато типът превозно средство, който се одобрява,
отговаря на изискванията на това Правило, с внесените в него серия поправки 09.
12.1.3. Ограничаване валидността на стари одобрявания на типа
12.1.3.1. При условията на т. 12.1.3.3 и 12.2 одобрявания, предоставени по това Правило с
внесените в него серия поправки 06 и 07 не са в сила от 1 октомври 1998 г., когато
предоставила одобряване договаряща страна, не уведоми другите прилагащи това Правило
договарящи страни, че одобреният тип превозно средство отговаря на изискванията на това
Правило с внесените в него серия поправки 08 и 09.
12.1.3.2. При условията на т. 12.1.3.3 и 12.2 одобрявания, предоставени по това Правило с
внесените в него серия поправки 08, не са в сила от 1 октомври 2000 г., когато предоставила
одобряване договаряща страна не уведоми другите прилагащи това Правило договарящи
страни, че одобрения тип превозно средство отговаря на изискванията на това Правило с
внесените в него серия поправки 09.
12.1.3.3. Одобрявания за превозни средства от категории M1 и N1, предоставени по серия поправки
06 на това Правило преди 1 юли 1995 г. и всяко издадено впоследствие разширение на
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одобряването, остават в сила до 1 април 2001 г. Това изключение не се отнася за
изискванията, посочени в т. 5.1.1.3 от това Правило, които се прилагат за всяко ново
превозно средство от 1 октомври 1998 г.
12.2. Антиблокиращи спирачни устройства.
Вместо посочените в т. 12.1.2 и 12.1.3 срокове, изискванията за антиблокиращи спирачни
устройства, посочени в т. 5.2.1.22 и 5.2.2.13, с внесените серия поправки 08, ще се прилагат
по следния начин:

Категория превозно средство
N3
M2, M3, N2 > 7,5 t
максимална маса
O3 > 5 t максимална маса
N2 ≤ 7,5 t максимална маса
O3 ≤ 5 t максимална маса

1 октомври 1996 г.

Ограничаване валидността
на стари одобрявания на
типа (т. 12.1.3)
1 октомври 1998 г.

1 април 1998 г.

1 април 2000 г.

1 април 1999 г.

1 април 2001 г.

Нови одобрявания на типа
(т. 12.1.2)

12.3. Метод за избор на пътна повърхност (покритие) с нисък коефициент на сцепление за
изпитване на антиблокиращи устройства.
Като изключение, договарящите страни могат да предоставят одобрявания по това
Правило, с внесените серия поправки 08 или 09 преди 1 януари 1998 г., включително когато
не са изпълнени изискванията на приложение № 13, допълнение № 4 от това Правило.

________________
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Приложение № 1
СПИРАЧНО ОБОРУДВАНЕ, УСТРОЙСТВА, МЕТОДИ И УСЛОВИЯ, КОИТО НЕ СЕ
ВКЛЮЧВАТ В ТОВА ПРАВИЛО

1.

Метод за измерване времето на реакция (“сработване”) за спирачки, различни от
пневматични спирачки.

_________________
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Приложение № 2
СЪОБЩЕНИЕ */
(максимален формат: А4 (210 х 297 mm))

издадено от: Наименование на администрацията:
………………………………………
………………………………………
………………………………………

относно: 2/ ИЗДАДЕНО ОДОБРЯВАНЕ
РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО
ОТКАЗ ЗА ОДОБРЯВАНЕ
ОТНЕМАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ
ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
за тип превозно средство по отношение на спирането на основание Правило № 13
Одобряване №: ………..……….........…

Разширение №: ………………………

1.

Търговско наименование или марка на превозното средство: …………..…………..................

2.

Категория на превозното средство: ………………………………………...…………..................

3.

Тип на превозното средство: ……………………………………………..……………..................

4.

Наименование и адрес на производителя: ……………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………….

5.

Когато е приложимо, наименование и адрес на представителя на производителя: …………...
……………………………………………………………………………………………………….

6.

Маса на превозното средство: ……………………………………………………………………

6.1.

Максимална маса на превозното средство: …………………………….……………..................

6.2.

Минимална маса на превозното средство: ……………………………..……………..................

7.

Разпределение на масата върху всяка ос (максимална стойност): …..……………..................

8.

Марка и тип на спирачните накладки: ………………………………..……………................…..

8.1.

Спирачни накладки изпитвани по всички приложими предписания на Приложение № 4: …..
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8.2.

Алтернативни спирачни накладки изпитвани по Приложение № 15: ……………..................

9.

При моторно превозно средство:

9.1.

Тип двигател: ……………………………………………………………...……………..................

9.2.

Брой на предавките и техните предавателни числа: ……………………………………………..

9.3.

Предавателно(-ни) число(-ла) на главното предаване: ………………….……………………….

9.4.

При необходимост 2/, максимална маса на тегленото ремарке: ………………………………..

9.4.1. Ремарке: …………………………………………………………………………………..................
9.4.2. Полуремарке: ……………………………………………………………...……………..................
9.4.3. Ремарке с централно разположена ос (посочва се също максималното съотношение на
надвеса на теглича 3/ към базата):
……………………………………………………………..……………..................
9.4.4. Ремарке без спирачки: ……………………………………………………………………………..
9.4.5. Максимална маса на състава от превозни средства: …………………...……………..................
10.

Размер на гумите: ………………………………………………………………………..................

10.1. Размер на резервното колело/гума за временно използване: …………….……………..............
10.2. Превозното средство отговаря на техническите изисквания на приложение № 3 от Правило
№ 64: да/не 2/
11.

Брой и разположение на осите: …………………………………………..……………..................

12.

Кратко описание на спирачното оборудване: …………………………..……………..................

13.

Маса на превозното средство по време на изпитването:
Без товар
(kg)
централен болт/натоварване
4/
Ос № 1
Ос № 2
Ос № 3
Ос № 4
Общо

С товар
(kg)
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14.

Резултати от изпитванията и характеристики на превозното средство:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА
14.1. Изпитвания
тип-0 с неприсъединен двигател

работно спиране

14.2. Изпитвания
тип-0 с присъединен
двигател

работно спиране в
съответствие с т. 2.1.1
от приложение № 4
с неколкократно задействане на органа за
управление (многократно спиране 5/
с непрекъснато
задействан орган за
управление (непрекъснато спиране) 6/

14.3. Изпитвания
тип-І

Изпитвателна
скорост
[km/h]

Измерена
ефективност

Сила, измерена
на органа за
управление
[daN]

аварийно спиране

14.4. Изпитвания
тип-ІІ или тип-ІІА 2/, работно спиране
според случая
14.5. Изпитване тип-ІІІ 7/
14.6.

Спирачна(и) уредба(и), използвана(и) по време на изпитание тип-II/IIA: ……………………

14.7.

Време за сработване и размер на еластичните тръбопроводи:

14.7.1. Време за сработване на спирачното задвижване: …………………..……………………….. s
14.7.2. Време за сработване на управляващата линия при съединителната глава …………….… s
14.7.3. Еластични тръбопроводи на седлови влекачи за полуремаркета:
дължина ( m ): …………………………………………………………………………………..
вътрешен диаметър ( mm ): …………………………………………………………………….
14.8.

Необходима информация по т. 7.3 на приложение № 10 от това Правило.

14.9.

Превозното средство е оборудвано/не е оборудвано 2/ за теглене на ремарке с електрическа
спирачна уредба.

14.10. Превозното средство е оборудвано/не е оборудвано 2/ с антиблокираща система.
14.10.1. Превозното средство отговаря на изискванията на приложение № 13:

ДА/НЕ 2/

14.10.2. Категория антиблокираща система:

2/ 5/
2/ 5/

категория 1/2/3
категория A/B
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14.10.3. Превозното средство е оборудвано/не е оборудвано 2/ за теглене на ремаркета, оборудвани
с антиблокиращи системи.
14.10.4. В случай на ремаркета: може/не може 2/ да се използват за прикачване към моторно
превозно средство, необорудвано със специален съединител, съответстващ на стандарт ISO
7638:1985 8/.
14.11. Превозното средство е обект на изискванията в приложение № 5 (ADR):

ДА/НЕ 2/

14.11.1. Превозното средство отговаря на изискванията за ефективност от допълнителната
спирачка при изпитване на тип-ІІА, включително до максимална маса … t: ДА/НЕ 2/
14.11.2. Моторното превозно средство е оборудвано с управляващо устройство за допълнителна
спирачна уредба на ремаркето:
ДА/НЕ 2/
14.11.3. В случай на ремаркета, превозното средство е оборудвано с допълнителна спирачна
уредба:
ДА/НЕ 2/
14.12. Превозното средство е оборудвано с управляваща(-щи) линия(-ии) в съответствие с т.
5.1.3.1.1 / 5.1.3.1.2 / 5.1.3.1.3.
2/
15.

Превозното средство е представено за одобряване на ………………………………………..

16.

Техническа служба отговорна за провеждане на изпитванията за одобряване ………………
……………………………………………………………………………………………………….

17.

Дата на протокола, издаден от тази служба …………………………………………………...

18.

Номер на протокола, издаден от тази служба …………………………………………………...

19.

Одобряването е издадено / отказано / разширено / отнето

20.

Местоположение на маркировката за одобряване типа на превозното средство …………….

21.

Място ……………………………………………………………………………………………….

22.

Дата …………………………………………………………………………………………………

23.

Подпис ……………………………………………………………………………………………...

24.

Към това съобщение се прилага кратко изложение, съгласно т. 4.3 от това Правило.

2/

____________________
__________________________
*/ По молба на заявителя(-лите) за одобряване в съответствие с Правило № 90, компетентният
орган, предоставил одобряването на типа, съобщава информация, съдържаща се в допълнение № 1 към това
приложение. Тази информация трябва да се предоставя само за одобрявания по Правило № 90.

1/ Отличителен номер на страната, коато е издадала / отказала / разширила / отнела одобряването
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(виж предписанията за одобряване в Правилото).

2/ Излишното се задрасква.
3/ “Надвес на теглителното устройство” е хоризонталното разстояние от теглителното устройство
на ремарке с централно разположена ос и централната линия на задната(-ите) ос(оси).
4/ При полуремарке или ремарке с централно разположена ос се посочва масата, която съответства
на натоварването върху теглително-прикачното устройство.
5/ Прилага се само за превозни средства от категории М1, М2, М3, N1, N2 и N3.
6/ Прилага се само за превозни средства от категории О2 и О3.
7/ Прилага се само за превозни средства от категория О4.
8/ В съответствие с т. 4.4 на приложение № 13 от това Правило.
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Приложение № 2 – Допълнение № 1
СПИСЪК С ДАННИ ЗА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА ЦЕЛИТЕ НА
ОДОБРЯВАНЕ ПО ПРАВИЛО № 90
1.
1.

Описание на типа превозно средство ……………………………………………………………..

1.1.

Търговско наименование или марка на превозното средство, ако има такива: ………………..

1.2.

Категория на превозното средство: ………………………………………………………………

1.3.

Одобрен тип на превозното средство на основание Правило № 13: …………………………..
………………………………………………………………………………………………………

1.4.

Модели или търговски наименования на превозните средства, съставляващи типа превозно
средство, ако има такива: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

1.5.

Име и адрес на производителя: …………………………………………………………………..

2.

Марка и тип на спирачните накладки

2.1.

Спирачни накладки, изпитани според всички съответни предписания на приложение № 4
……………………………………………………………………………………………………….

2.2.

Спирачни накладки, изпитани по приложение № 15 ……………………………………………

3.

Минимална маса на превозното средство ……………………………………………………….

3.1.

Разпределение на масата на всяка ос (минимална стойност) ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

4.

Максимална маса на превозното средство ……………………………………………………..

4.1.

Разпределение на масата на всяка ос (максимална стойност) …………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5.

Максимална скорост на превозното средство …………………………………………………..

6.

Размер на гумите и колелата ……………………………………………………………………..

7.

Конфигурация на спирачният кръг (напр. предно/задно или диагонално разделение) ……...
………………………………………………………………………………………………………

8.

Декларация, посочваща коя е резервната спирачна уредба ……………..………..………
……………………………………………………………………………………………………….

9.

Спецификации на спирачните клапани (когато е приложимо) …………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

9.1.

Спецификации за регулировката на клапана за чувствителност при натоварване ……………
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………………………………………………………………………………………………………..
9.2.

Регулиране на нагнетателния клапан ……………………………………………………………..

10.

Разпределение на конструктивната спирачна сила ……………………………………………..

11.

Спецификация на спирачката …………………………………………………………………….

11.1. Тип дискова спирачка (брой и диаметър(-ри) на буталата, с охлаждане или плътен диск и
др.) …………………………………………………………………………………………………..
11.2. Тип барабанна спирачка (симплекс/дуплекс, с размер на буталото и размери на барабана и
др) …………………………………………………………………………………………………...
11.3. При пневматични спирачни уредби, тип и размер на камерите, лостовете и др. ……………..
………………………………………………………………………………………………………..
12.

Тип и размер на главния спирачен цилиндър ………………………………………..………….

13.

Тип и размер на усилвателя: ………………………………………………………………………
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Приложение № 3
ОФОРМЯНЕ НА МАРКИРОВКИТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ
Образец А
(виж т. 4.4 от това Правило)

а = 8 mm min

Посочената по-горе маркировка за одобряване, поставяна на превозното средство показва, че този
тип превозно средство по отношение на спирането е бил одобрен в Обединеното Кралство на
основание Правило № 13 с номер на одобряването 092439. Този номер показва, че одобряването е
било предоставено в съответствие с изискванията на Правило № 13 с включена серия поправки 09.
За превозни средства от категории М2 и М3 тази маркировка означава, че този тип превозно
средство е преминал изпитване тип-ІІ.

Образец В
(виж т. 4.5 от това Правило)

а = 8 mm min

Посочената по-горе маркировка за одобряване, поставяна на превозното средство показва, че този
тип превозно средство по отношение на спирането е бил одобрен в Обединеното Кралство на
основание Правило № 13. За превозни средства от категории М2 и М3 тази маркировка означава,
че този тип превозно средство е преминал изпитване тип-ІІА.
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Образец С
(виж т. 4.6 от това Правило)

а = 8 mm min

Посочената по-горе маркировка за одобряване, поставяна на превозното средство показва, че този
тип превозно средство по отношение на спирането е одобрен в Обединеното Кралство на
основание Правила № 13 и 24. (В последното Правило е коригиран коефициентът на поглъщане,
който е 1,30 m-1).

____________________

Rev.1/Add.12/Rev.4
Правило № 13
стр. 54

Приложение № 4
СПИРАЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СПИРАЧНИТЕ УРЕДБИ
1.

СПИРАЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

1.1.

Въведение

1.1.1. Предписаната за спирачните уредби ефективност, се основава на дължината на спирачния
път и/или определя чрез средното постоянно закъснение. Ефективността на спирачната
уредба трябва да се определя чрез измерване на спирачния път, в зависимост от началната
скорост на превозното средство и/или чрез измерване на средното постоянно закъснение по
време на изпитването.
1.1.2. Спирачният път е разстоянието, изминато от превозното средство от момента, когато
водачът започне да въздейства върху органа за управление на спирачната уредба до
момента, когато превозното средство спре; началната скорост е скоростта в момента, в
който водачът задейства органа за управление на спирачната уредба; началната скорост (V0)
трябва да е не по-малка от 98 % от скоростта, предписана за даденото изпитване.
Средното постоянно закъснение ( d m ) се изчислява като средно закъснение с
отчитане на разстоянието в интервала от vb до ve , по следната формула:
2

dm =

2

vb − ve
m / s2 ,
25 ,92 ( S e − S b )

където:
V0

е началната скорост на превозното средство, km/h;

Vb

- скоростта на превозното средство при 0,8 V0, km/h;

Ve

- скоростта на превозно средство при 0,1 V0, km/h;

Sb

- изминатото разстояние между V1 и Vb , m;

Se

- изминатото разстояние между V1 и Ve , m.

Скоростта и разстоянието се определят с помощта на контролно-измервателни уреди с
точност ±1% при предписаната за изпитването скорост. Средното постоянно закъснение
може да се определя с други методи, различни от измерване на скорост и разстояние; в този
случай средното постоянно закъснение се определя с точност ±3%.
1.2.

За одобряване типа на всяко превозно средство спирачната ефективност трябва да се
измерва чрез пътни изпитвания, провеждани при следните условия:
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1.2.1. масата на превозното средство трябва да е равна на предписаната за съответния тип
изпитване и се записва в протокола от изпитването;
1.2.2. изпитването се провежда при скоростите, предписани за съответния тип изпитване. Когато
максималната конструктивна скорост на превозното средство е по-ниска от предписаната за
изпитването, изпитването се провежда при максималната скорост на превозното средство;
1.2.3. силата, която се прилага върху органа за управление на спирачната уредба по време на
изпитванията за получаване на предписаната ефективност, трябва да не надвишава
максималната сила, която е определена за изпитване на съответната категория превозно
средство;
1.2.4. пътят трябва да има повърхност, осигуряваща добро сцепление, освен ако в съответните
приложения не се предвижда друго;
1.2.5. изпитванията трябва да се провеждат при отсъствие на вятър, който би могъл да повлияе на
резултатите;
1.2.6. при започване на изпитванията гумите трябва да са студени и с налягане в тях, равно на
предписаното за действителното натоварване върху колелата при неподвижно превозно
средство;
1.2.7. предписаната ефективност трябва да се постига без блокиране на колелата, без отклонение
на превозното средство от посоката му на движение и без прекомерни вибрации1/;
1.2.8. за електромобили с постоянно присъединен(-ни) към колелата двигател(-ли), всички
изпитвания трябва да се извършват с присъединения(-ните) двигател(-ли);
1.2.9. за електромобили, посочени в т. 1.2.8 и снабдени с електрическа рекуперативна спирачна
уредба от категория А, изпитванията за поведението на превозното средство, определени в
т. 1.4.3.1 от това приложение, трябва да се извършват на път с нисък коефициент на
сцепление (както е определено в т. 5.2.2 от приложение № 13);
1.2.9.1. освен това, за превозни средства оборудвани с електрическа рекуперативна спирачна
уредба от категория А, преходните режими като смяна на предавките или отпускане на
органа за управление на ускоряването, трябва да не влияят върху поведението на
превозното средство при условията за изпитване, посочени в т. 1.2.9;
1.2.10. при провеждане на посочените в т. 1.2.9 и 1.2.9.1 изпитвания не се допуска блокиране на
колелата. Допуска се корекция на направлението на движението, ако ъгълът на завъртване
на кормилното колело през първите 2 s е в границите на 1200 и общо не надвишава 2400.
1.3.

Поведение на превозното средство по време на спиране:

1

/ Допуска се колелата да блокират само, когато това е изрично указано.
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1.3.1. По време на спирачни изпитвания и в частност при тези с висока начална скорост, се
проверява общото поведение на превозното средство при спиране.
1.3.2. Поведение на превозно средство при спиране върху пътна повърхност с нисък коефициент
на сцепление. Поведението на превозни средства от категории, М1, М2, М3, N1, N2, N3, O3 и
О4 върху пътна повърхност с нисък коефициент на сцепление трябва да отговаря на
изискванията, посочени в приложение № 10 от това Правило.
1.4.

Изпитване тип-0 (нормално изпитване на ефективност при незагрети (студени) спирачки)

1.4.1. Въведение
1.4.1.1. Спирачките трябва да са незагрети; спирачката се счита за незагрята, когато измерената
върху диска или от външната страна на барабана температура е под 100 °C.
1.4.1.2. Изпитването трябва да се провежда при следните условия:
1.4.1.2.1. превозното средство трябва да е натоварено, като масата му е разпределена върху осите в
съответствие с указаното от производителя; когато са предвидени няколко различни начина
за разпределение на товара върху осите, разпределението на максималната маса върху
осите трябва да е такова, че натоварването на всяка ос да е пропорционално на максимално
допустимата маса за всяка ос. При седлови влекачи на полуремаркета натоварването може
да е преразпределено приблизително на половината разстояние между местоположението
на централния болт, в резултат на горепосочените условия за натоварване и централната
линия на задната(-ите) ос(-и);
1.4.1.2.2. всяко изпитване трябва да се повтори при ненатоварено превозно средство. При моторни
превозни средства, освен водача, може да има втори човек на предната седалка, който да
регистрира резултатите от изпитването;
в случай на седлови влекач, изпитванията в ненатоварено състояние се провеждат само за
седловия влекач без полуремаркето с товар, представляващ масата на седлото. То включва
и товар, равен на този на резервното колело, когато е включено в стандартната
спецификация на превозното средство;
в случай на превозно средство, представляващо шаси-кабина, може да се добави
допълнителен товар, симулиращ масата на каросерията, при което този товар не може да
надвишава минималната маса, заявена от производителя в приложение № 2 от това
Правило;
1.4.1.2.3. предписаните граници за минимална ефективност при изпитвания на натоварено и на
ненатоварено превозно средство, са посочени по-долу за всяка категория превозни
средства; превозното средство трябва да отговаря на изискванията, предписани както за
спирачния път, така и за средното постоянно закъснение за съответната категория превозни
средства, но измерването и на двата параметъра може да не е необходимо;
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1.4.1.2.4. пътят трябва да е равен.
1.4.2. Изпитване тип-0 с неприсъединен двигател
Изпитването трябва да се провежда при указаната скорост за категорията, към която спада
превозното средство, като посочените във връзка с това стойности могат да се променят в
определени допустими граници. Трябва да се постига предписаната за всяка категория
минимална ефективност.
1.4.3. Изпитване тип-0 с присъединен двигател
1.4.3.1. Изпитванията трябва да се провеждат при различни скорости, като най-ниската трябва да е
30% от максималната скорост на превозното средство, а най-високата да е 80% от тази
скорост. Когато превозното средство е оборудвано с ограничител на скоростта, то
ограничената от него скорост се счита за максимална скорост на превозното средство.
Измерват се максималните стойности на практическа ефективност и поведението на
превозното средство се записва в протокола от проведеното изпитване. Седловите влекачи
на полуремаркета се натоварват допълнително, за да се симулира ефект на натоварване с
полуремарке и не трябва да се изпитват при скорост над 80 km/h.
1.4.3.2. Провеждат се също така и изпитвания с присъединен двигател при скорости, които са
предписани за категорията, към която спада превозното средство. Трябва да се постига
предписаната за всяка категория минимална спирачна ефективност. Седловите влекачи на
полуремаркета се натоварват допълнително, за да се симулира ефект на натоварване с
полуремарке и не трябва да се изпитват при скорост над 80 km/h.
1.4.4. Изпитване тип-0 за превозни средства от категория О, оборудвани с пневматични
спирачки
1.4.4.1. Спирачната ефективност на ремаркето може да се изчисли или чрез спирачния коефициент
на теглещото превозно средство заедно с ремаркето и измерената сила върху прикачното
устройство, или в някои случаи, чрез спирачния коефициент на теглещото превозно
средство заедно с ремаркето, при което се задействат само спирачките на ремаркето. По
време на спирачното изпитване двигателят на теглещото превозно средство е
неприсъединен.
В случай, че спира само ремаркето, за спирачна ефективност се приема средното постоянно
закъснение, за да може да се отчете допълнителната маса, която се задържа при използване
само на спирачката на ремаркето.
1.4.4.2. С изключение на случаите по т. 1.4.4.3 и 1.4.4.4 от това приложение, необходимо е да се
измери спирачният коефициент на теглещото превозно средство заедно с ремаркето и
натиска върху прикачното устройство за да се определи спирачният коефициент на
ремаркето. Теглещото превозно средство трябва да отговаря на изискванията, които са
посочени в приложение № 10 от това Правило по отношение на зависимостта между
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съотношението ТМ/РМ и налягането Pm . Спирачният коефициент на ремаркето се изчислява
по следната формула:

Z R = Z R+M +

D
,
PR

където:
ZR

е спирачният коефициент на ремаркето;

Z R + M - спирачният коефициент на теглещото превозно средство заедно с ремаркето;
D

- натискът върху прикачното устройство;
(сила на теглене
+D)
(сила на натиск
-D)

PR

- общата нормална статична реакция между пътната повърхност и колелата на
ремаркето (приложение № 10).

1.4.4.3. Когато ремаркето е с непрекъсната или полунепрекъсната спирачна уредба и налягането в
задействащите устройства на спирачките остава непроменено по време на спиране,
независимо от динамичното преразпределение на натоварването на осите, както и в случай
на полуремаркета, може да се извърши спиране само на ремаркето. Спирачният коефициент
на ремаркето се изчислява по следната формула:
Z R = ( Z R+M − R) ⋅

( PM + PR )
+R
PR

където:
R

е стойността на съпротивлението при търкаляне, R = 0,01;

PM

- общата нормална статична реакция между пътната повърхност и колелата на
теглещи превозни средства за ремаркета (приложение № 10).

1.4.4.4. Като алтернатива, оценката на спирачния коефициент на ремаркето може да се извърши,
като се спира само ремаркето. В този случай достигнатото налягане трябва да е същото,
като измереното в спирачното задвижване при спиране на състава от превозни средства.
1.5.

Изпитване тип-І (изпитване на загуба на ефективност)

1.5.1. В режим на многократно (с неколкократно задействане на спирачките) спиране.
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1.5.1.1. Работната спирачна уредба на всички моторни превозни средства се изпитва чрез
неколкократно последователно задействане и освобождаване на спирачките за определено
време с натоварено превозно средство, в съответствие с посочените в таблицата условия:

Категория
превозни средства

M1

Условия
V1

V2

∆t

n

[km/h]

[km/h]

[s]

0,8 Vmax

0,5 V1

45

15

0,5 V1

55

15

0,5 V1

55

15

0,5 V1

60

20

≤ 120
M2

0,8 Vmax
≤ 100

N1

0,8 Vmax
≤ 120

M3, N2, N3

0,8 Vmax
≤ 60

където:
V1

е началната скорост при започване на спирането;

V2

- скоростта в края на спирането;

Vmax

- максималната скорост на превозното средство;

n

- броят на спиранията;

∆t

- продължителността на един спирачен цикъл: времето, изминало между началото
на едно спиране и началото на следващото.

1.5.1.2. Когато характеристиките на превозното средство не позволяват да се спази предписаното
време ∆t , продължителността може да бъде увеличена; във всеки случай, освен времето,
необходимо за спиране и ускоряване на превозното средство, за стабилизиране на
скоростта V1 да се предвиди период от 10 s за всеки цикъл.
1.5.1.3. При тези изпитвания силата, приложена към органа за управление трябва да е регулирана
така, че при първото задействане на спирачките да се достигне средно постоянно
закъснение от 3 m/s2; тази сила трябва да остава постоянна по време на последващите
задействания на спирачката.
1.5.1.4. По време спиранията трябва да е постоянно включена най-високата предавка (с
изключение на ускоряващата и т.н.).
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1.5.1.5. За увеличаване на скоростта след спирането трябва да се използва такава предавка, която
осигурява достигането на скоростта V1 за възможно най-кратко време (с максималното
ускорение, допустимо за двигателя и предавателната кутия).
1.5.2. В режим на непрекъснато спиране
1.5.2.1. За ремаркета от категории O2 и O3 , работната спирачна уредба се изпитва при натоварени
ремаркета така, че използваната от спирачките енергия да бъде равна на произведената за
същия период от време при движение на натовареното превозно средство със средна
скорост от 40 km/h, по 7% наклон надолу, на разстояние от 1,7 km.
1.5.2.2. Изпитването се провежда на хоризонтален път, като ремаркето се тегли от моторното
превозно средство; по време на изпитването, силата която се прилага върху органа за
управление се регулира така, че съпротивлението на ремаркето да остане постоянно (7% от
максималното натоварване на оста при неподвижно ремарке). Ако наличната мощност за
теглене е недостатъчна, изпитването може да се проведе при по-ниска скорост на по-голямо
разстояние, както е показано в таблицата:
Скорост, km/h

Разстояние, m

40

1700

30

1950

20

2500

15

3100

1.5.3. Ефективност при загрeти спирачки (висока температура)
1.5.3.1. В края на изпитването тип-І (изпитване, описано в т. 1.5.1 или т. 1.5.2 от това приложение),
ефективността на работната спирачна уредба при загрeти спирачки трябва да се измерва
при същите условия (и в частност при постоянна сила върху органа за управление, не поголяма от средната действително използвана сила), като за изпитване тип-0 с
неприсъединен двигател (температурните условия могат да бъдат различни).
1.5.3.1.1. При моторни превозни средства тази ефективност на спирачната уредба при загрети
спирачки трябва да е не по-малка от 80% от предписаната за съответната категория и не помалка от 60% от отчетената стойност при изпитване тип-0 с неприсъединен двигател.
1.5.3.1.2. В случай на електромобили, оборудвани с електрическа рекуперативна спирачна уредба
от категория А, по време на спирането трябва да е постоянно включена най-високата
предавка и да не се използва отделно електрическо устройство за управление на
рекуперативното спиране, ако има такова.
1.5.3.1.3. В случай на ремаркета със загрети спирачки при изпитване със скорост 40 km/h, силата в
периферията на колелата трябва да е не по-малка от 36% от максималното натоварване на
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колелата при неподвижно превозно средство, и не по-малка от 60% от отчетената стойност
по време на изпитване тип-0 при същата скорост.
1.5.3.2. При моторно превозно средство, което отговаря на посоченото в т. 1.5.3.1.1 изискване за
60% ефективност, но не може да спази посоченото в същата т. 1.5.3.1.1 изискване за 80%
ефективност, може да се проведе допълнително изпитване за ефективност при загрети
спирачки, като се използва сила върху органа за управление не по-голяма от посочената в т.
2 от това приложение за съответната категория превозно средство. Резултатите от двете
изпитвания се вписват в протокола от проведените изпитвания.
1.6.

Изпитване тип-ІІ (изпитване при продължително спускане)

1.6.1. Натоварени моторни превозни средства се изпитват така, че използваната енергия да е
равна на отчетената за същия период от време с натоварено превозно средство, управлявано
със средна скорост от 30 km/h, при спускане по 6% наклон надолу, на разстояние от 6 km,
при включена подходяща предавка и използване на допълнителна спирачна уредба
(забавител), ако превозното средство е оборудвано с такава. Използваната предавка не
трябва да позволява честотата на въртене на двигателя (min-1) да надвишава максималната
стойност, предписана от производителя.
1.6.2. За превозни средства, при които енергията се поглъща единствено от спирачното действие
на двигателя, се допуска отклонение от ±5 km/h за средната скорост и се включва предавка,
която позволява стабилизиране на скорост, най-близо до стойността 30 km/h, при спускане
по 6% наклон надолу. Ако ефективността само от спирачната дейност на двигателя се
определя чрез измерване на закъснението, е достатъчно средното измерено закъснение да е
най-малко 0,5 m/s 2 .
1.6.3. В края на изпитването ефективността на работната спирачна уредба при загрети спирачки
се измерва при същите условия, като тези за изпитване тип-0 с неприсъединен двигател
(температурните условия могат да бъдат различни). Тази ефективност при загрети спирачки
трябва да осигурява спирачен път, който не надвишава посочените по-долу стойности и
средно постоянно закъснение, не по-малко от посочените по-долу стойности, при
използване на сила върху устройството за управление, не надвишаваща 700 daN:
за категория M 3

0,15V + (1,33 V2 / 130) (вторият показател съответства на
средно постоянно закъснение d m = 3,75 m/s 2 );

за категория N 3

0,15V + (1,33 V2 / 115) (вторият показател съответства на
средно постоянно закъснение d m = 3,3 m/s 2 ).

1.6.4. Превозните средства, посочени в т.1.8.1.1, 1.8.1.2 и 1.8.1.3, вместо изпитване тип-ІІ, трябва
да се подложат на изпитване тип-ІІА, описан в т. 1.8.
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1.7.

Изпитване тип-III (изпитване на загуба на ефективност за превозни средства от категория
О4)

1.7.1. Изпитване в пътни условия
Условията за пътно изпитване са следните:
Брой на спиранията

20

Времетраене на спирачния цикъл

60 s

Начална скорост при започване на
спирането

60 km/h
При тези изпитвания силата, прилагана върху
органа за управление, трябва да се коригира
по такъв начин, че средното постоянно
закъснение да е 3 m/s 2 по отношение масата
на ремаркето РR при първо задействане на
спирачката; тази сила трябва да остава
постоянна при всички последващи спирания.

Спирания

Коефициентът на спиране на ремаркета се изчислява по формула, съгласно т. 1.4.4.3 от
това приложение:
Z R = ( Z R+M − R) ⋅

( PM + PR )
+R.
PR

Скоростта в края на спирането (приложение № 11, допълнение № 2, т. 3.1.5):

v2 = v1

P 
PM + P1 +  2 
 4,
PM + P1 + P2

където:
ZR

е коефициент на спиране на ремаркето;

Z R+M

- коефициент на спиране на състава от превозни средства (моторно превозно
средство и ремарке);

R

- стойността на съпротивление при търкаляне, R = 0,01;

PM

- общата нормална статична реакция между пътната повърхност и колелата на
теглещо превозно средство за ремарке, kg;

PR

- общата нормална статична реакция между пътната повърхност и колелата на
ремаркето, kg;
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P1

- частта от масата на ремаркето, носена от оста(-ите), върху която(-ито) не е
приложена спирачна сила, kg;

P2

- частта от масата на ремаркето, носена от оста(-ите), върху която(-ито) е приложена
спирачна сила, kg;

v1

- началната скорост, km/h;

v2

- крайната скорост, km/h.

1.7.2. Ефективност при загрети спирачки
В края на описаното в т. 1.7.1 изпитване ефективността при загрети спирачки на работната
спирачна уредба се измерва при условия, еднакви с тези при изпитване тип-0, но при
различни температурни условия, като се започва с начална скорост от 60 km/h. При загрeти
спирачки, спирачната сила при обиколката на колелата трябва да бъде не по-малка от 40%
от стойността от максималното натоварване на неподвижно колело и не по-малка от 60% от
отчетената стойност по време на изпитване тип-0 при същата скорост.
1.8.

Изпитване тип-IIA (ефективност на допълнителните спирачки)

1.8.1. Изпитване тип-IIA се извършва на превозни средства от следните категории:
1.8.1.1. Междуградски автобуси и туристически автобуси за далечни пътувания от категория М3;
1.8.1.2. Превозни средства от категория N3, предназначени да теглят ремаркета от категория О4.
Когато максималната маса надвишава 26 t, масата при изпитването се ограничава на 26 t, а
когато масата на ненатоварено превозно средство надвишава 26 t, то тази маса се отчита
чрез съответни изчисления.
1.8.1.3. Превозни средства, които попадат под мажинален номер 10221 от приложение В на ADR
(виж приложение № 5).
1.8.2. Условия за провеждане на изпитванията и изисквания за ефективност
1.8.2.1. Ефективността на допълнителната спирачна уредба се изпитва при максимална маса на
превозното средство или на състава превозни средства.
1.8.2.2. Натоварени превозни средства се изпитват така, че използваната енергия да бъде равна на
произведената за същия период от време, при движение на натовареното превозно средство
със средна скорост от 30 km/h, по 7% наклон надолу, на разстояние от 6 km. По време на
изпитването не се използват работната, резервната спирачни уредби и спирачната уредба за
паркиране. Използваната предавка не трябва да позволява честотата на въртене на
двигателя да надвишава максималната стойност, предписана от производителя. Допуска се
използването на интегрирана допълнителна спирачна уредба когато тя е регулирана така, че
да не се използва работната спирачна уредба; това може да се установи чрез проверка дали
спирачките са незагрети, както е посочено в т. 1.4.1.1 от това приложение.
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1.8.2.3. За превозни средства, при които енергията се поглъща единствено от спирачното действие
на двигателя, се допуска отклонение от ±5 km/h за средната скорост и се включва
скоростната предавка, която позволява стабилизиране на скорост, най-близо до стойността
30 km/h, при спускане по 7% наклон надолу. Ако ефективността само на спирачната
дейност на двигателя се определя чрез измерване на закъснението, достатъчно е измереното
средно закъснение да е най-малко 0,6 m/s 2 .
2.

ЕФЕКТИВНОСТ НА СПИРАЧНИ УРЕДБИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ
МИN

2.1.

Работна спирачна уредба

2.1.1. Работните спирачни уредби на превозните средства от категории М и N трябва да се
изпитват при условията, посочени в следващата таблица:

Изпитване тип0с
неприсъединен
двигател
Изпитване тип0с
присъединен
двигател

Категория

M1

M2

Тип
изпитване

0-I

0-I

v

80 km/h

60 km/h

s≤

0,1v+

60 km/h

v2
150

dm ≥

5,8 m/s 2

v = 0,8vmax

160 km/h

но не повече

M3
0-I-II или
IIA

N1

N2

N3

0-I

0-I

0-I-II

80 km/h

60 km/h

60 km/h

100
km/h

90 km/h

0,15v+

v2
130

5,0 m/s 2
100 km/h

120
km/h

90 km/h

v2
.5
103

s≤

v2
0,1v+
130

dm ≥

5,0 m/s 2

4,0 m/s 2

F≤

50 daN

70 daN

0,15v +

където:
v

е скоростта на изпитване, km/h;

s

- спирачният път, m;

dm

- средното постоянно закъснение при нормална честота на въртене на двигателя, m/s 2 ;

F

- прилаганата сила върху спирачния педал, daN;

vmax

- максималната скорост на превозното средство, km/h.

2.1.2. В случай на моторно превозно средство, предназначено да тегли ремарке без спирачки,
предписаната минимална спирачна ефективност за съответната категория моторно
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превозно средство (при изпитване тип-0 с неприсъединен двигател) трябва да се постигне с
прикаченото към моторното превозно средство ремарке без спирачки, като ремаркето без
спирачки е натоварено до неговата максимална маса, посочена от производителя на
моторното превозно средство. За превозни средства от категория M 1 , минималната
спирачна ефективност (закъснение) на състава трябва да е не по-малка от 5,4 m/s 2 , при
ремарке с и без товар.
Спирачната ефективност на състава превозни средства трябва да се определя чрез
изчисляване на действително постигнатата максимална спирачна ефективност само от
моторното превозно средство (натоварено), без ремарке при изпитване тип-0, с
неприсъединен двигател, по следната формула (не са необходими реални изпитвания с
прикачено ремарке без спирачки):
d M +R = d M ⋅

PM
,
PM + PR

където:
d M + R е изчисленото средно постоянно закъснение за моторното превозно средство с
прикачено ремарке без спирачки, m/s 2 ;

2.2.

dM

- максималната стойност на средното постоянно закъснение за моторното превозно
средство, получено при изпитване тип-0 с неприсъединен двигател, m/s 2 ;

PM

- масата на моторното превозно средство (натоварено), kg;

PR

- максималната маса на ремаркето без спирачки, което може да се прикачи, указана
от производителя на моторното превозно средство, kg.

Резервна (аварийна) спирачна уредба

2.2.1. Резервната спирачна уредба, независимо от това, дали органът за управление, който я
задейства, се използва и за други спирачни функции, трябва да осигурява дължина на
спирачния път не по-голяма от посочените по-долу стойности и средно постоянно
закъснение, не по-малко от следните стойности:
Категория M 1 :

0,1 v + (2 v2 / 150) (вторият показател съответства на средно
постоянно закъснение dm = 2,9 m/s 2 )

Категория M 2, M 3 : 0,15 v + (2 v2 / 130)

(вторият показател съответства на средно

постоянно закъснение dm = 2,5 m/s 2 )
Категория N:

0,15 v + (2 v2 / 115) (вторият показател съответства на средно
постоянно закъснение dm = 2,2 m/s 2 )
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2.2.2. Когато управлението на резервната спирачна уредба е ръчно, предписаната ефективност се
постига чрез прилагане на сила върху органа за управление, която трябва да не надвишава
40 daN при превозни средства от категория M 1 и 60 daN за другите категории моторни
превозни средства, и устройството за управление трябва да е разположено така, че водачът
да може бързо и лесно да го достига.
2.2.3. Когато управлението на резервната спирачна уредба е крачно, предписаната ефективност се
постига чрез прилагане на сила върху органа за управление, която трябва да не надвишава
50 daN при превозни средства от категория M 1 и 70 daN за другите категории моторни
превозни средства, и устройството за управление трябва да е разположено така, че водачът
да може бързо и лесно да го задейства.
2.2.4. Ефективността на резервната спирачна уредба трябва да се проверява чрез изпитване тип-0
с неприсъединен двигател, при следните начални скорости:
M 1 : 80 km/h
N1 : 70 km/h

M 2 : 60 km/h
N2 : 50 km/h

M 3 : 60 km/h
N 3 : 40 km/h

2.2.5. Изпитването за резервната (аварийна) спирачна ефективност се провежда чрез симулиране
на действителни условия на неизправност в работната спирачна уредба.
2.2.6. На електромобилите трябва да се проверяват ефективностите при следните два вида
допълнителни неизправности:
2.2.6.1. при пълен отказ на електрически компонент от работната спирачка;
2.2.6.2. когато електрическия компонент осигурява максимална спирачна сила при неизправност в
електрическото задвижване.
2.3.

Спирачна уредба за паркиране

2.3.1. Спирачната уредба за паркиране, дори и когато е комбинирана с друга спирачна уредба,
трябва да може да задържа натоварено превозно средство неподвижно на наклон от 18%
нагоре или надолу.
2.3.2. За превозни средства, предназначени да теглят ремарке, спирачната уредба за паркиране на
теглещото превозно средство трябва да може да задържа състава от превозни средства
неподвижен на наклон от 12% нагоре или надолу.
2.3.3. Когато управлението е ръчно, приложената към него сила при превозни средства от
категория M 1 трябва да не надвишава 40 daN и 60 daN за всички други превозни средства.
2.3.4. Когато управлението е крачно, приложената към него сила при превозни средства от
категория M 1 трябва да не надвишава 50 daN и 70 daN за всички други превозни средства.
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2.3.5. Допуска се използването на спирачна уредба за паркиране, която трябва да се задейства
няколко пъти за постигане на предписаната ефективност.
2.3.6. За проверка на съответствието с изискванията по т. 5.2.1.2.4 от това Правило, трябва да се
проведе изпитване тип-0 с неприсъединен двигател от начална скорост 30 km/h. При
задействане на органа за управление на спирачната уредба за паркиране, средното
постоянно закъснение непосредствено преди спиране на превозното средство, трябва да е
не по-малко от 1,5 m/s 2 . Изпитването трябва да се извършва при натоварено превозно
средство. Прилаганата сила върху устройството за управление на спирачката трябва да не
надвишава предписаните стойности.
2.4.

Остатъчна спирачна ефективност след неизправност в задвижването.

2.4.1. Остатъчната ефективност на работната спирачна уредба в случай на неизправност в част от
нейното задвижване, трябва да осигурява дължина на спирачния път не по-голяма от
посочените в таблицата стойности и средно постоянно закъснение не по-малко от
посочените в таблицата по-долу стойности, при прилагане на сила върху органа за
управление ненадвишаваща 70 daN. Проверката се извършва с неприсъединен двигател
чрез изпитване тип-0, при указаните начални скорости за съответната категория превозно
средство:
Спирачен път (m) и средно постоянно закъснение (dm) [m/s 2 ]
Категория
превозно
средство

V,
km/h

M1

80

M2

60

M3

60

N1

70

N2

50

N3

40

Спирачен път на
натоварено превозно
средство [m]
0,1v +

100 v 2
⋅
30 150

dm,
m/s 2
1,7

0,15v +

100 v 2
⋅
30 130

1,5

0,15v +

100 v 2
⋅
30 130

1,5

0,15v +

100 v 2
⋅
30 115

1,3

0,15v +

100 v 2
⋅
30 115

1,3

0,15v +

100 v 2
⋅
30 115

1,3

Спирачен път на
ненатоварено превозно средство [m]
0,1v +

100 v 2
⋅
25 150

dm,
m/s 2
1,5

0,15v +

100 v 2
⋅
25 130

1,3

0,15v +

100 v 2
⋅
30 130

1,5

0,15v +

100 v 2
⋅
25 115

1,1

0,15v +

100 v 2
⋅
25 115

1,1

0,15v +

100 v 2
⋅
30 115

1,3

2.4.2. Изпитването за остатъчна спирачна ефективност трябва да се извършва чрез симулиране на
реални неизправности в работната спирачна уредба.
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3.

ЕФЕКТИВНОСТ НА СПИРАЧНИ УРЕДБИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ
O

3.1.

Работна спирачна уредба

3.1.1. Изисквания към изпитванията на превозни средства от категория O1 :
Когато работната спирачна уредба е задължителна, ефективността на уредбата трябва да
отговаря на изискванията, които са определени за превозни средства от категории O2 и О3.
3.1.2. Изисквания към изпитванията на превозни средства от категории O2 и О3.
3.1.2.1. Когато работната спирачна уредба е с непрекъснато или полунепрекъснато действие,
сборът на силите, които възникват в периферията на колелата със задействани спирачки,
трябва да е най-малко Х% от максималния товар върху колелото в неподвижно състояние,
където Х има следните стойности:
Х, %
ремарке, натоварено и ненатоварено

:

50

полуремарке, натоварено и ненатоварено

:

45

ремарке с централно разположена ос, натоварено и
ненатоварено :

50

3.1.2.2. Когато ремаркето е оборудвано с пневматична спирачна уредба, по време на спирачното
изпитване налягането в захранващия въздухопровод трябва да е не по-голямо от 0,7 MРa, а
показанието на сигнала в управляващата линия в зависимост от монтирането трябва да не
превишава следните стойности:
а)

0,65 MРa в пневматичната управляваща линия;

b)

необходимата цифрова стойност, съответстваща на 0,65 MРa (съгласно
определението в БДС ISO 11992-1, 11992-2, 11992-3 и 11992-4) в електрическата
управляваща линия.
Скоростта при изпитване е 60 km/h. За сравняване на резултатите от изпитване тип-І,
трябва да се проведе допълнително изпитване с натоварено ремарке при скорост 40
km/h.

3.1.2.3. Ако спирачната уредба е от инерционен тип, тя трябва да отговаря на изискванията, които
са посочени в приложение № 12 от това Правило.
3.1.2.4. Тези превозни средства допълнително се подлагат и на изпитване тип-І.
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3.1.2.5. При изпитване тип-І на полуремарке масата, която се спира от оста(-ите) им, трябва да
съответства на максималното осово натоварване(-ния) (не се включва натоварването при
централния болт).
3.1.3. Изисквания към изпитванията на превозни средства от категория O4 .
3.1.3.1. Когато работната спирачна уредба е с непрекъснато или полунепрекъснато действие,
сборът на силите, които възникват в периферията на колелата със задействани спирачки,
трябва да е не по-малък от Х% от максималния товар върху колелото в неподвижно
състояние, където Х има следните стойности:
Х, %
ремарке, натоварено и ненатоварено

:

50

полуремарке, натоварено и ненатоварено

:

45

ремарке с централно разположена ос, натоварено и
ненатоварено :

50

3.1.3.2. Когато ремаркето е оборудвано с пневматична спирачна уредба, налягането в
управляващата линия по време на спирачното изпитване трябва да е не по-голямо от 0,65
MРa, а налягането в захранващия въздухопровод трябва да е не по-голямо от 0,7 MРa.
Скоростта при изпитване е 60 km/h.
3.1.3.3. Тези превозни средства допълнително се подлагат и на изпитване тип-ІІІ.
3.1.3.4. При изпитване тип-ІІІ на полуремаркета масата, която се спира от оста(-ите) на
полуремаркето, трябва да съответства на максималното осово(-и) натоварване(-ния).
3.2.

Спирачна уредба за паркиране

3.2.1. Спирачната уредба за паркиране с която е оборудвано ремаркето или полуремаркето,
трябва да може да задържа натовареното ремарке или полуремарке неподвижно при
отделяне от теглещото превозно средство, на наклон от 18% надолу или нагоре.
Приложената върху органа за управление сила трябва да не надвишава 60 daN.
3.3.

Автоматична спирачна система

3.3.1. При изпитване на натоварено превозно средство със скорост от 40 km/h, автоматичната
спирачна ефективност в случай на неизправност, описана в т. 5.2.1.18.3 от това Правило,
трябва да е не по-малка от 13,5% от максималното натоварване на колелото в неподвижно
състояние. При нива на ефективност над 13,5% се допуска блокиране на колелата.
4.

ВРЕМЕ ЗА СРАБОТВАНЕ (РЕАГИРАНЕ)
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4.1.

Когато превозното средство е оборудвано с работна спирачна уредба, която се задейства
изцяло или частично от енергиен източник, различен от мускулната сила на водача, трябва
да са изпълнени следните изисквания:

4.1.1. При рязко спиране, времето, изминало от момента на началното задействане на органа за
управление до момента, когато спирачната сила на най-неблагоприятно разположената ос
достигне стойност, съответстваща на предписаната ефективност, трябва да не надвишава
0,6 s.
4.1.2. При превозни средства, оборудвани с пневматични спирачни уредби, изискванията на т.
4.1.1 се считат за изпълнени, когато превозното средство отговаря на изискванията в
приложение № 6 от това Правило.
4.1.3. При превозни средства, оборудвани с хидравлични спирачни уредби, изискванията на т.
4.1.1 се считат за изпълнени, когато при рязко спиране закъснението на превозното
средство или налягането в най-неблагоприятно разположения спирачен цилиндър достигне
стойност, съответстваща на предписана ефективност, в границите на 0,6 s.

_________________________________
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Приложение № 5
ДOПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ, ПРИЛАГАНИ КЪМ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО
ПОПАДАТ ПОД МАЖИНАЛЕН НОМЕР 10221, ПРИЛОЖЕНИЕ В ОТ ADR∗/
1.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Това приложение се прилага за превозни средства, които попадат под мажинален номер
10221, приложение В от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари
по шосе (ADR).

2.

ИЗИСКВАНИЯ

2.1.

Антиблокираща спирачна система

2.1.1. Моторните превозни средства, които са пригодени да теглят ремарке от категория О4,
трябва да бъдат оборудвани с антиблокиращи системи от категория 1, в съответствие с
приложение № 13 от това Правило.
2.1.2. Ремаркетата от категория О4 трябва да бъдат оборудвани с антиблокиращи системи от
категория А, в съответствие с приложение № 13 от това Правило.
2.2.

Допълнителна спирачна уредба
На моторните превозни средства с максимална маса над 16 t, или които са пригодени да
теглят ремарке от категория О4, трябва да бъде монтирана допълнителна спирачна уредба, в
съответствие с изискванията на т. 1.8 от приложение № 4 към това Правило. Прилагат се и
следните изисквания:

2.2.1. Разположението на органа за управление на допълнителната спирачка трябва да се
определя от описанието, посочено в т. 2.14 от това Правило.
2.2.2. В случай на електрическа неизправност в антиблокиращата система трябва автоматично да
се изключват комплексните или комбинирани допълнителни спирачни уредби.
2.2.3. Ефективността на допълнителната спирачна уредба трябва да се контролира от
антиблокиращата спирачна система по такъв начин, че оста(осите), подложена(-ни) на
спиране чрез допълнителната спирачна уредба, да не може(могат) да се блокират от тази
система при скорост над 15 km/h. Обаче, изискването не се прилага за тази част от
спирачната уредба, действаща от естественото спиране на двигателя.
2.2.4. Допълнителната спирачна уредба се характеризира с няколко нива на ефективност,
включително ниско ниво, предназначено за ненатоварено превозно средство. Когато
допълнителната спирачна уредба на моторното превозно средство действа от двигателя,

∗

/ Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе, с внесените поправки.
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чрез различните предавателни числа, трябва да се осигуряват различни нива на
ефективност.
2.2.5. В случай на теглещи превозни средства, описаното в т. 1.8.2.1 от приложение № 4 на това
Правило, условието за натоварване трябва да е максималната маса на състава от превозни
средства, състояща се от максималната маса на теглещото превозно средство и
предназначената за него максимална теглена маса, но общо да не превишава 44 t.

____________________
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Приложение № 6
МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА СРАБОТВАНЕ ПРИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
ОБОРУДВАНИ С ПНЕВМАТИЧНИ СПИРАЧНИ УРЕДБИ
1.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

Времето за сработване на спирачната уредба се определя при неподвижно превозно
средство, а налягането се измерва при отвора на най-отдалечено разположения цилиндър. В
случай на превозни средства с комбинирани пневматично-хидравлични спирачни уредби,
налягането се измерва при отвора на най-неблагоприятно разположения пневматичен
елемент. За превозни средства, оборудвани със сензорни устройства (датчици) за
натоварване, тези устройства трябва да са настроени на “натоварено” положение.

1.2.

По време на изпитванията ходът на спирачните цилиндри на отделните оси трябва да
съответства на спирачките, регулирани на най-малка хлабина.

1.3.

Определените времена при прилагане на разпоредбите на настоящото приложение се
закръгляват до най-близката десета от секундата. Ако цифрата, представляваща стотиците,
е 5 или повече, времето за сработване се закръглява до следващата по-голяма десетица.

2.

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

2.1.

В началото на всяко изпитване, налягането в резервоарите трябва да бъде равно на
минималното налягане, при което регулаторът отново започва да захранва уредбата. За
целите на предписаните в настоящото приложение изпитвания при уредби без регулатор
(напр. компресор с ограничено налягане), налягането в резервоара в началото на всяко
изпитване трябва да бъде равно на 90% от заявеното от производителя налягане и
определено в т. 1.2.2.1 от раздел А на приложение № 7 към това Правило, използвано за
изпитвания по това приложение.

2.2.

Времето за сработване от гледна точка на времето на задействане ( t f ) се получава чрез
поредица от задействания до максимум, като се започва от възможно най-краткото до около
0,4 s. Измерените стойности се отбелязват в диаграма.

2.3.

Времената за сработване, които съответстват на времето за задействане от 0,2 s, са
определящи за изпитването. Това време за задействане може да се получи от диаграмата
чрез интерполация.

2.4.

При време за задействане от 0,2 s, времето между началото на задействане на органа за
управление на спирачната уредба и момента, когато налягането в спирачния цилиндър
достигне 75% от асимптотичната му стойност, трябва да е не повече от 0,6 s.

2.5.

При моторни превозни средства, имащи пневматична управляваща линия за ремаркета, в
допълнение към изискванията на т. 1.1 от това приложение, времето за сработване трябва
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да се измерва в края на тръба с дължина 2,5 m и с вътрешен диаметър 13 mm, която се
свързва към съединителната глава на управляващата линията на работната спирачна
уредба. По време на това изпитване към съединителната глава на захранващия
въздухопровод се свързва обем от 385 ± 5 cm 3 (което се счита, че е равно на обема на тръба
с дължина 2,5 m и с вътрешен диаметър 13 mm, и има налягане не по-високо от 0,65 MPa).
Седловите влекачи за полуремаркета трябва да са оборудвани с гъвкави тръбопроводи за
свързване към полуремаркета. Съединителните глави се намират на краищата на тези
гъвкави тръбопроводи. Дължината и вътрешният диаметър на тръбопроводите се посочват
в т. 14.6 на формуляра, съответстващ на образеца в приложение № 2 от това Правило.
2.6.

Времето от началото на задействането на спирачния педал до момента, когато
а)

налягането, измерено при съединителната глава на пневматичната управляваща
линия,

б)

необходимата цифрова стойност в електрическата управляваща линия, измерена в
съответствие с БДС ISO 11992,

достигне Х % от асимптотичната му стойност, респективно крайното, не трябва да бъде поголямо от стойностите, посочени в таблицата:
Х, %
10
75
2.7.

t, s
0,2
0,4

При моторни превозни средства, предназначени да теглят ремаркета от категория O3 или
O4 , оборудвани с пневматични спирачни уредби, в допълнение към посочените изисквания
трябва да бъдат проверявани и изискванията по т. 5.2.1.18.4.1 от това Правило чрез
следното изпитване:
(a)

измерване на налягането в края на тръбопровод с дължина 2,5 m и с вътрешен
диаметър 13 mm, която се свързва към съединителната глава на захранващия
въздухопровод;

(б)

симулиране на неизправност в управляваща линията при съединителната глава;

(в)

задействане на органа за управление на работната спирачна уредба за 0,2 s, както е
описано в т. 2.3.

3.

РЕМАРКЕТА

3.1.

Времената за сработване при ремаркета се измерват без моторно превозно средство. За
замяна му е необходимо да се предвиди симулатор, към който се свързват съединителните
глави на захранващия въздухопровод, на пневматичната управляваща линия и/или на
съединителя за електрическата управляваща линия.

Rev.1/Add.12/Rev.4
Правило № 13
стр. 75

3.2.

Налягането в захранващия въздухопровод трябва да е 0,65 MPa.

3.3.

Симулаторът на
характеристики:

пневматичната

управляваща

линия

трябва

да

има

следните

3.3.1. Той трябва да има резервоар с вместимост 30 литра, който се зарежда до налягане от 0,65
MPa преди всяко изпитване и не се презарежда по време на всяко отделно изпитване. На
изхода на управляващото устройство на спирачката симулаторът трябва да има дюза с
диаметър от 4,0 до 4,3 mm включително. Обемът на тръбата, измерен от дюзата, до и
включително съединителната глава трябва да е 385 ± 5 cm 3 (което се счита, че е равно на
обема на тръба с дължина 2,5 m, вътрешен диаметър 13 mm и налягане 0,65 MРa).
Наляганията в управляваща линията, посочени в т. 3.3.3, трябва да се се измерват
непосредствено след дюзата.
3.3.2. Органът за управление на спирачната уредба трябва да е проектиран така, че
изпитвателната апаратура да не влияе на работата му.
3.3.3. Симулаторът трябва да се настройва, например чрез избора на дюза в съответствие с т. 3.3.1
от това приложение по такъв начин, че ако към него се свърже резервоар с вместимост 385
± 5 cm 3 , времето, необходимо за повишаване на налягането от 0,065 до 0,49 MРa
(съответно 10 и 75% от номиналното налягане от 0,65 MРа) да е 0,2 ± 0,01 s. Ако този
резервоар се замени с резервоар с вместимост 1155 ± 15 cm 3 , времето, за което налягането
трябва да се повиши от 0,065 до 0,49 MРa, без допълнително регулиране, трябва да е 0,38 ±
0,02 s. Между тези две стойности на налягане, увеличаването на налягането е
приблизително линейно. Тези резервоари трябва да се свързват към съединителната глава
без помощта на гъвкави тръбопроводи и да имат вътрешен диаметър не по-малък от 10 mm.
3.3.4. Схемите, посочени в допълнението на това приложение, дават пример за регулиране и за
използване на симулатора.
3.4.

Времето от момента, когато подаваното налягане от симулатора към управляваща линия
достигне 0,065 MРa до момента, когато налягането в спирачния привод на ремаркето
достигне 75% от асимптотичната му стойност, трябва да е не повече от 0,4 s.

3.5.

Симулаторът на
характеристики:1/

електрическата

управляваща

линия

трябва

да

има

следните

_____________________

1

/ До съгласуване на еднакви процедури за изпитване се счита, че ремаркетата с електрическа
линия за управление съответстват на изискванията на т. 3 от това приложение, когато допълнителната
пневматична линия за управление съответства на предписаните изисквания.
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Приложение № 6 – Допълнение
ПРИМЕР ЗА СИМУЛАТОР
(виж приложение № 6, т.3)

2. Изпитване на ремарке
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A

е захранващо съединение с изключен клапан;

C1

-

ключ за налягането в симулатора, регулиран на 0,065 MРa и на 0,49 MРa;

C2

-

ключ за налягането, който се свързва към спирачния привод на ремаркето, който
работи при 75% от асимптотичното налягане в спирачния цилиндър CF;

CF

-

спирачен цилиндър;

L

-

връзката между дюзата O до и включително съединителната му глава TC, с
вътрешен обем 385 ± 5 cm 3 при налягане 0,65 MРa;

M

-

манометър;

O

-

дюза с диаметър не по-малък от 4 mm и не по-голям от 4,3 mm;

PP

-

съединение за измерване на налягането;

R1

-

въздушен резервоар с вместимост 30 l, с изпускателна клапан;

R2

-

калибриращ резервоар, включително и съединителната му глава TC, която е 385 ± 5
сm3;

R3

-

калибриращ резервоар, включително и съединителната му глава TC, която е 1 155 ±
15 cm 3 ;

RA

-

спирачен клапан;

TA

-

съединителната глава на захранващата линия;

TC

-

съединителната глава на управляваща линия;

V

-

устройство за управление на спирачната уредба;

VRU

-

авариен предпазен клапан.
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Приложение № 7
ПРЕДПИСАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ И РЕЗЕРВОАРИТЕ НА ЕНЕРГИЯ
(АКУМУЛАТОРИ НА ЕНЕРГИЯ)
А. ПНЕВМАТИЧНИ СПИРАЧНИ УРЕДБИ
1.

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ (АКУМУЛАТОРИТЕ НА ЕНЕРГИЯ)

1.1.

Въведение

1.1.1. Превозните средства, при които спирачната уредба работи чрез използване на сгъстен
въздух, трябва да бъдат оборудвани с резервоари (акумулатори на енергия) с обем,
отговарящ на изискванията на т. 1.2 и 1.3 от това приложение (част А).
1.1.2. Трябва да бъде осигурена възможност за лесно идентифициране на резервоарите от
различните кръгове.
1.1.3. Допуска се резервоарите да не бъдат с предписания обем, когато спирачната уредба е
такава, че без какъвто и да е запас от енергия е възможно да се постигне спирачна
ефективност, не по-малка от предписаната за резервната спирачна уредба.
1.1.4. Когато се проверява съответствието с изискванията по т. 1.2 и 1.3 от това приложение,
спирачките трябва да бъдат регулирани с минимална хлабина.
1.2.

Моторни превозни средства

1.2.1. Резервоарите (акумулаторите на енергия) на моторните превозни средства трябва да бъдат
такива, че след осемкратно пълно задействане на органа за управление на работната
спирачна уредба, измереното налягане в резервоара(-рите) на работната спирачка да бъде
не по-ниско от налягането, необходимо за достигане на предписаната ефективност за
резервната спирачна уредба.
1.2.2. Изпитването трябва да се провежда при спазване на следните изисквания:
1.2.2.1. първоначалната стойност на налягането (енергията) в резервоара(-рите) трябва да бъде
равна на посочената от производителя1/. Това налягане трябва да бъде такова, че да може да
се достигне предписаната ефективност на работната спирачна уредба.
1.2.2.2. резервоарът(-рите) не трябва да се дозареждат; освен това резервоара(-рите) за
допълнителното оборудване трябва да бъде(-)ат изолиран(-ни).
1.2.2.3. в случай на моторни превозни средства, предназначени да теглят ремаркета и имащи
пневматична управляваща линия, захранващият въздухопровод се прекъсва, а към
1

/ Първоначалната стойност на налягането (енергията) трябва да се посочва в документа за
одобряване.
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съединителната глава на пневматичната управляваща линия се свързва резервоар с обем 0,5
l. Налягането в този резервоар се изпуска преди всяко задействане на спирачките. След
провеждане на изпитването по т. 1.2.1 стойността на налягането в пневматичната
управляваща линия трябва да бъде не по-ниско от половината от стойността на налягането,
получена при първото задействане на спирачката.
1.3.

Ремаркета

1.3.1. Монтираните на ремаркета резервоари (акумулатори на енергия) трябва да бъдат такива, че
след осемкратно пълно задействане на органа за управление на работната спирачна уредба
на теглещото превозно средство, подаваното налягане към работните механизми трябва да
бъде не по-ниско от половината от стойността, получена при първото задействане на
спирачката и без да се задейства автоматичната или спирачната уредба за паркиране на
ремаркето.
1.3.2. По време на изпитването трябва да се спазват следните изисквания:
1.3.2.1. в началото на изпитването налягането в резервоарите трябва да бъде 0,85 MРa;
1.3.2.2. захранващият въздухопровод трябва да е изключен, а резервоара(-ите) за допълнителното
оборудване – изолиран(-ни);
1.3.2.3. резервоарите не се дозареждат по време на изпитването;
1.3.2.4. при всяко задействане на спирачката налягането във въздухопровода за управление трябва
да бъде 0,75 MPa;
1.3.2.5. при всяко задействане на спирачката, необходимата цифрова стойност в електрическата
управляваща линия трябва да съответства на налягане от 0,75 MPa.
2.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЕНЕРГИЯ

2.1.

Въведение
Компресорите трябва да отговарят на следните изисквания:

2.2.

Определения

2.2.1. “ p1 ” е налягането, съответстващо на 65% от определеното в т. 2.2.2 налягане “ p2 ”.
2.2.2. “ p2 ” е определената от производителя и посочена в т. 1.2.2.1 стойност на налягане.
2.2.3. “t1” е времето, необходимо за нарастване на относителното налягане от 0 до p1 ; “t2” е
времето, необходимо за нарастване на относителното налягане от 0 до p2 .
2.3.

Условия при измерването:
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2.3.1. При всички случаи честотата на въртене на компресора трябва да съответства на честотата
на въртене на двигателя при максимална мощност, или на честотата на въртене на
двигателя при мощност, ограничена от регулатора.
2.3.2. По време на изпитванията за определяне на времената t1 и t2 резервоара(-рите) за
допълнителното оборудване да се изолира(-рат).
2.3.3. Когато се предвижда да се прикачва ремарке към моторно превозно средство, ремаркето се
симулира посредством резервоар, за който максималното относително налягане
p (изразено в MPa) е равно на налягането, което може да бъде подадено от захранващата
верига на теглещото превозно средство и чийто обем V , изразен в l, се получава чрез
формулата p . V = 20 R (където R е допустимото максимално натоварване върху осите
на ремаркето или полуремаркето, изразено в t).
2.4.

Анализ на резултатите, получени при изпитванията

2.4.1. Времето t1 за резервоара, намиращ се в най-неблагоприятни условия, трябва да бъде не
повече от:
2.4.1.1. 3 min за превозни средства, които не са конструирани да теглят ремаркета или
полуремаркета;
2.4.1.2. 6 min за превозни средства, които са конструирани да теглят ремаркета или
полуремаркета.
2.4.2. Времето t2 за резервоара, намиращ се в най-неблагоприятни условия, трябва да бъде не
повече от:
2.4.2.1. 6 min за превозни средства, които не са конструирани да теглят ремаркета или
полуремаркета;
2.4.2.2. 9 min за превозни средства, които са конструирани да теглят ремаркета или
полуремаркета.
2.5.

Допълнителни изпитвания

2.5.1. Когато моторното превозно средство е оборудвано с един или повече резервоар(-ри) за
допълнителното оборудване с общ обем повече от 20% от общия обем на спирачните
резервоари, трябва да се проведе допълнително изпитване, по време на което не се допуска
нарушаване работата на клапаните, управляващи зареждането на резервоара(-ите) за
допълнителното оборудване.
2.5.2. В хода на това изпитване се проверява дали времето t3, необходимо за повишаване на
налягането в спирачните резервоари от 0 до p2 , е по-малко от:
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2.5.2.1 . 8 min за превозни средства, които не са конструирани да теглят ремаркета или
полуремаркета;
2.5.2.2 . 11 min за превозни средства, които са конструирани да теглят ремаркета или
полуремаркета.
2.5.3. Изпитването трябва да се провежда при условията, посочени в т. 2.3.1 и 2.3.3.
2.6.

Теглещи превозни средства

2.6.1. Конструираните да теглят ремарке моторни превозни средства трябва също така да
отговарят и на изискванията, посочени за превозни средства, за които това не е разрешено.
В такъв случай, изпитванията по т. 2.4.1, 2.4.2 (и 2.5.1) от това приложение се провеждат
без резервоарите, описани в т. 2.3.3.
Б. ВАКУУМНИ СПИРАЧНИ УРЕДБИ
1.
1.

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ (АКУМУЛАТОРИТЕ НА ЕНЕРГИЯ)

1.1.

Въведение

1.1.1. Превозните средства, при които спирачната уредба работи чрез използване на вакуум,
трябва да бъдат оборудвани с резервоари (акумулатори на енергия) с обем, отговарящ на
изискванията на т. 1.2 и 1.3 от това приложение (част Б).
1.1.2. Допуска се резервоарите да не бъдат с предписания обем, когато спирачната уредба е
такава, че без какъвто и да е запас от енергия е възможно да се постигне спирачна
ефективност, не по-малка от предписаната за резервната спирачна уредба.
1.1.3. Когато се проверява съответствието с изискванията по т. 1.2 и 1.3 от това приложение,
спирачките трябва да бъдат регулирани с минимална хлабина.
1.2.

Моторни превозни средства

1.2.1. Резервоарите (акумулаторите на енергия) на моторните превозни средства трябва да бъдат
такива, че да се постига предписаната ефективност за резервната спирачна уредба:
1.2.1.1. след осемкратно пълно задействане на органа за управление на работната спирачна уредба,
когато източникът на енергия е вакуумна помпа;
1.2.1.2. след четирикратно пълно задействане на органа за управление на работната спирачна
уредба, когато източникът на енергия е двигателя.
1.2.2. Изпитването трябва да се провежда при спазване на следните изисквания:
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1.2.2.1. първоначалното ниво на енергията в резервоара(-ите) трябва да бъде равно на посоченото
от производителя1/. То трябва да позволява да се достига предписаната ефективност на
работната спирачна уредба и да съответства на вакуум от не повече от 90% от максималния
вакуум, предоставян от източника на енергия.
1.2.2.2. резервоарът(-рите) не трябва да се дозареждат; освен това резервоара(-рите) за
допълнителното оборудване трябва да бъде(-ат) изолиран(-ни).
1.2.2.3. в случай на моторни превозни средства, конструирани да теглят ремаркета, захранващият
въздухопровод се прекъсва, а към управляващата линия трябва да се свърже резервоар с
обем 0,5 l. След провеждане на изпитването по т. 1.2.1, стойността на вакуума в
управляващата линия трябва да бъде не по-ниска от половината от стойността на вакуума,
получена при първото задействане на спирачката.
1.3.

Ремаркета (само от категории O1 и O2 )

1.3.1. Монтираните на ремаркетата резервоари (акумулаторите на енергия) трябва да са такива, че
след провеждане на изпитване, включващо четирикратно пълно задействане на работната
спирачна уредба на ремаркето, осигуряваното до точките на потребление вакуумно ниво да
не спада под стойността, равно на половината от стойността, която е получена при първото
задействане на спирачката.
1.3.2. Изпитването трябва да се провежда при спазване на следните изисквания:
1.3.2.1. първоначалното ниво на енергията в резервоара(-рите) трябва да е равно на посоченото от
производителя1/. То трябва да позволява да се постигне предписаната ефективност за
работната спирачна уредба.
1.3.2.2. резервоарът(-ите) не трябва да се дозареждат; резервоарът(-ите) за допълнителното
оборудване трябва да бъде(-ат) изолиран(-ни).
2.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЕНЕРГИЯ

2.1.

Въведение

2.1.1. Като се отчете атмосферното налягане, източникът на енергия трябва да може за 3 min да
постигне в резервоара(-ите) първоначалното ниво, определено в т. 1.2.2.1. При моторни
превозни средства, конструирани да теглят ремаркета, времето за достигане на такова ниво,
при посочените в т. 2.2 условия, трябва да е не повече от 6 min.
2.2.

Условия за измерване

2.2.1. Честотата на въртене на източника на вакуум трябва да бъде:
1
1

/ Първоначалната стойност на енергията се посочва в документа за одобряване.
/ Първоначалната стойност на енергията се посочва в документа за одобряване.
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2.2.1.1. когато източникът на вакуум е двигателят на превозното средство - постигнатата честота
на въртене при работа на двигателя на празен ход при неподвижно превозно средство, на
нулева предавка;
2.2.1.2. когато източникът на вакуум е помпа - постигнатата честота на въртене при работа на
двигателя при 65% от честотата на въртене, съответстваща на максималната мощност нето;
2.2.1.3. когато източникът на вакуум е помпа и двигателят е оборудван с регулатор - постигнатата
честота на въртене при работа на двигателя при 65% от максималната позволена от
регулатора честота на въртене.
2.2.2. Когато се предвижда към моторното превозно средство да се прикачи ремарке, оборудвано
с вакуумна работна спирачна уредба, ремаркето трябва да бъде с устройство за
акумулиране на енергия с обем V в l, определен по формулата V = 15 . R, където R е
допустимата максимална маса в t върху осите на ремаркето.
С. ХИДРАВЛИЧНИ СПИРАЧНИ УРЕДБИ С АКУМУЛАТОРИ НА ЕНЕРГИЯ
1.

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ (АКУМУЛАТОРИ НА ЕНЕРГИЯ)

1.1.

Въведение

1.1.1. Превозните средства, при които за работата на спирачната уредба е необходимо
използването на акумулирана енергия, осигурявана от спирачна течност под налягане,
трябва да бъдат оборудвани с резервоари (акумулатори на енергия) с обем, отговарящ на
изискванията на т. 1.2 от това приложение (част С).
1.1.2. Допуска се резервоарите да не бъдат с предписания обем, когато спирачната уредба е
такава, че без какъвто и да е запас от енергия, чрез органа за управление на работната
спирачна уредба да може да се постигне спирачна ефективност не по-малка от
предписаната за резервната спирачна уредба.
1.1.3. При проверка на съответствието с изискванията по т. 1.2.1, 1.2.2 и 2.1 от това приложение,
спирачките трябва да бъдат регулирани с минимална хлабина, а за проверка на
съответствието по т. 1.2.1, честотата на пълните задействания трябва да осигурява интервал
от най-малко 60 s между две последователни задействания.
1.2.

Моторни превозни средства

1.2.1. Моторните превозни средства, оборудвани с хидравлична спирачна уредба с акумулирана
енергия, трябва да отговарят на следните изисквания:
1.2.1.1. След осемкратно пълно задействане на органа за управление на работната спирачна
уредба, при деветото задействане трябва да се постигне предписаната ефективност за
резервната спирачна уредба.
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1.2.1.2. Изпитването трябва да се провежда при спазване на следните изисквания:
1.2.1.2.1. изпитването трябва да започва при посоченото от производителя налягане, но не повисоко от налягането при включване на източника на енергия;
1.2.1.2.2. резервоарът(-рите) не трябва да се дозарежда(-ат); освен това резервоара(-рите) за
допълнителното оборудване трябва да бъде(-ат) изолиран(-ни).
1.2.2. Когато моторни превозни средства, оборудвани с хидравлични спирачни уредби с
акумулирана енергия, не отговарят на изискванията на т. 5.2.1.5.1 от това Правило, се
приема, че изпълняват условията по тази точка, ако отговарят на следните изисквания:
1.2.2.1. При всяка единична неизправност в задвижването, след осемкратно пълно задействане на
органа за управление на работната спирачна уредба, при деветото задействане трябва да се
постигне най-малко предписаната ефективност за резервната спирачна уредба или, когато
акумулирана енергия се подава към резервната спирачна уредба от отделен орган за
управление, да е възможно след осемкратно пълно задействане, при деветото да се
постигне предписаната в т. 5.2.1.4 от това Правило остатъчна ефективност.
1.2.2.2. Изпитването трябва да се провежда в съответствие със следните изисквания:
1.2.2.2.1. при включен или изключен източник на енергия, работещ с честота на въртене,
съответстваща на честотата на въртене на двигателя на празен ход, може да се предизвика
неизправност в задвижването. Преди да се предизвика такава неизправност, налягането в
резервоара(-рите) за енергия трябва да съответства на посоченото от производителя
налягане, но не по-високо от налягането при включване на източника на енергия;
1.2.2.2.2. допълнителното оборудване и неговите резервоари за енергия, когато има такива, трябва
да бъдат изолирани.
2.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ХИДРАВЛИЧНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

2.1.

Източниците на енергийния трябва да отговарят на изискванията, посочени в следващите
точки:

2.1.1. Определения
2.1.1.1. “ p1 ” е максималното работно налягане на уредбата (налягане при изключване) в
резервоара(-рите), определено от производителя.
2.1.1.2. “ p2 ” е налягането след четирикратно пълно задействане на органа за управление на
работната спирачна уредба, при начално налягане p1 , без дозареждане на резервоара(рите).
2.1.1.3. “ t ” е времето, необходимо за нарастване на налягането от p2 до p1 в резервоара(-рите),
без задействане на органа за управление на работната спирачна уредба.
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2.1.2. Условия при измерването
2.1.2.1. По време на изпитванията за определяне на времето t , интензивността на зареждане на
резервоара с енергия трябва да е равна на тази, получена при работа на двигателя с честота
на въртене, съответстваща на максималната му мощност, или при мощност на двигателя с
честота на въртене, ограничена от регулатора.
2.1.2.2. По време на изпитванията за определяне на времето t , резервоара(-рите) за
допълнителното оборудване да не е(са) изключен(-и); допуска се изключване само от
автоматично устройство.
2.1.3. Анализ на резултатите, получени при изпитванията
2.1.3.1. За всички превозни средства, с изключение на тези от категории M 3 , N 2 и N 3 , времето t
трябва да бъде не повече от 20 s.
2.1.3.2. За превозни средства от категории M 3 , N 2 и N 3 времето t трябва да бъде не повече от 30
s.
3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДУПРИТЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВА
При работа на двигателя на празен ход и определено от производителя начално налягане,
но не по-голямо от налягането при включване, предупредителното устройство не трябва да
се включва след две пълни задействания на органа за управление на работната спирачка.
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Приложение № 8
ПРЕДПИСАНИЯ ОТНОСНО СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРУЖИННИ СПИРАЧКИ
1.
0.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.

“Пружинни спирачки” са спирачките, в които необходимите за спирането източници на
енергия са една или няколко пружини, действащи като резервоар на енергия (акумулатор на
енергия).

1.1.1. Енергията, необходима за свиване на пружината, за да се освободи спирачката, трябва да се
осигурява и управлява от “орган за управление”, който се задейства от водача (виж
определението в т. 2.4 от това Правило).
1.2.

“Камера за свиване на пружината” е камерата, където се извършват промените в
налягането, предизвикващи свиване на пружината.

1.3.

Когато пружината се свива от вакуумно устройство, навсякъде в това приложение
”налягане” означава отрицателно налягане (разреждане).

2.

ВЪВЕДЕНИЕ

2.1.

Пружинната спирачка не се използва като работна спирачна уредба. Въпреки това, при
неизправност в част от задвижването на работната спирачна уредба, пружинната спирачка
може да се използва за постигане на посочената в т. 5.2.1.4 от това Правило остатъчна
ефективност, при условие, че водачът може плавно да прилага това действие. При моторни
превозни средства, с изключение на седлови влекачи за полуремаркета, които отговарят на
изискванията, посочени в т. 5.2.1.4.1 от това Правило, пружинната спирачка не трябва да
бъде единствен източник на остатъчно спиране. При ремаркетата не трябва да се използват
вакуумни пружинни спирачки.

2.2.

Малки отклонения в някои от границите на налягането, които могат да се появят в
захранващата верига към камерата за свиване на пружината, не трябва да предизвикват
съществено отклонение в спирачната сила.

2.3.

Захранващата верига към камерата за свиване на пружината трябва да включва или
собствен източник на енергия, или да се зарежда от най-малко два независими източника на
енергия. Захранващият тръбопровод на ремаркето може да бъде включен към тази
захранваща линия при условие, че при понижаване на налягането в него, не се активират
задействащите устройства на пружинните спирачки. Енергията от захранващата линия на
пружинната спирачка може да се подава и на допълнителното оборудване само при
условие, че неговата работа, дори в случай на отказ на източника на енергия, няма да
доведе до намаляване на запаса от енергия на пружинната спирачка под ниво, от което да
не е възможно нейното освобождаване. По време на дозареждане на спирачната уредба от
нулево налягане, пружинната спирачка не трябва да освобождава, докато налягането в
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работната спирачна уредба не стане достатъчно за осигуряване най-малко на предписаната
резервна спирачна ефективност за натоварено превозно средство, с помощта на органа за
управление на работната спирачна уредба. Също така, след като са задействани
пружинните спирачки, освобождаването трябва да се извършва само тогава, когато в
работната спирачна уредба има достатъчно налягане, което все пак да може да осигури
предписаната остатъчна спирачна ефективност за натоварено превозно средство, чрез
задействане на органа за управление на работната спирачна уредба. Тази точка не се отнася
за ремаркета.
2.4.

При моторни превозни средства уредбата трябва да бъде проектирана така, че спирачките
да могат да се задействат и освобождават най-малко три пъти, когато първоначалното
налягане в камерата за свиване на пружината е равно на максималното проектирано
налягане. В случай на ремаркета, трябва да бъде осигурена възможността за най-малко
трикратно освобождаване на спирачките след разединяване на ремаркето, като налягането в
захранващата линия преди разединяването е 0,75 MРa. Обаче, преди проверката аварийната
спирачка трябва да бъде освободена. Тези изисквания трябва да бъдат спазени, когато
спирачките са регулирани на минимална хлабина. Когато ремаркето е прикачено към
теглещо превозно средство, спирачната уредба за паркиране трябва да може да се задейства
и освобождава по начин, посочен в т. 5.2.2.10 от това Правило.

2.5.

За моторни превозни средства налягането в камерата за свиване на пружината, при което
пружините започват да задействат спирачките, регулирани на минимална хлабина, трябва
да бъде не повече от 80% от минималното налягане, необходимо за нормално
функциониране.
В случай на ремаркета, налягането в камерата за свиване на пружината, при което
пружините започват да задействат спирачките, трябва да бъде не по-високо от налягането,
получено след четирикратно пълно задействане на работната спирачна уредба, съгласно
приложение № 7, част А, т. 1.3 от това Правило. Първоначалното налягане трябва да бъде
0,7 MРa.

2.6.

Когато налягането в тръбопровода, по който се подава енергия към камерата за свиване на
пружината - с изключение на тръбопроводите от допълнителното устройство за
освобождаване на спирачките посредством течност под налягане - спадне до ниво, при
което частите на спирачката започнат да се движат, трябва да се задейства светлинно или
звуково сигнално устройство. Ако е спазено това изискване, сигналното устройство може
да се състои от червен предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.1.1 от това Правило.
Това предписание не се отнася за ремаркета.

2.7.

При моторни превозни средства снабдени с пружинни спирачки, конструирани да теглят
ремаркета със спирачни уредби с непрекъснато или полунепрекъснато действие,
автоматичното задействане на пружинните спирачки трябва да води до задействането на
спирачките на ремаркето.

3.

УСТРОЙСТВО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ
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3.1.

Пружинната спирачка трябва да бъде проектирана така, че в случай на неизправност да е
възможно нейното освобождаване. Това се осъществява чрез допълнително устройство за
освобождаване (пневматично, механично, т.н.).
Допълнителните устройства за освобождаване, които ползват източник на енергия за
освобождаване, трябва да черпят енергията си от източник на енергия, който е независим от
източника на енергия, използван обикновено за сработване на пружинната спирачка.
Въздухът или хидравличната течност в такова допълнително устройство за освобождаване
на спирачката, може да действа върху повърхността на едно и също бутало в камерата за
свиване на пружината, която обикновено се използва за пружинната спирачка, ако
допълнителното устройство за освобождаване на спирачката ползва отделен тръбопровод.
Мястото на съединяване на този тръбопровод с тръбопровода, свързващ управляващото
устройство със задвижването на пружинната спирачка, трябва да се намира зад всяко
задвижване непосредствено преди отвора към камерата за свиване на пружината на
пружинната спирачка, когато не е част от корпуса на задвижването. Това съединяване
трябва да включва устройство, което предотвратява влиянието на един тръбопровод върху
друг. За това устройство важат и изискванията на т. 5.2.1.6 от това Правило.

3.1.1. За целта на изискването по т. 3.1, компонентите на спирачното задвижване на пружинната
спирачка не трябва да се считат за подлежащи на неизправност, когато при условията на т.
5.2.1.2.7 от това Правило не са податливи на счупване при условие, че са изработени от
метал или от материал с подобни характеристики и не се деформират значително при
нормално спиране.
3.2.

Когато работата на посоченото в т. 3.1 допълнително устройство изисква използване на
инструмент или ключ, този инструмент или ключ трябва да се намира в превозното
средство.

___________________
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Приложение № 9
ПРЕДПИСАНИЯ ОТНОСНО СПИРАЧНИ УРЕДБИ ЗА ПАРКИРАНЕ C МЕХАНИЧНО
УСТРОЙСТВО ЗА БЛОКИРАНЕ НА СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ (блокиращи механизми)
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
“Устройство за механично блокиране на спирачните цилиндри” представлява устройство,
което осигурява сработване на спирачната уредба за паркиране чрез механичното
блокиране на спирачния бутален прът. Механичното
блокиране
настъпва,
когато
блокиращата камера се освободи от въздуха под налягане; нейната конструкция осигурява
възможност за освобождаване, когато в тази камера отново се създава налягане.

2.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1.

Когато налягането в блокиращата камера достига стойност, съответстваща на стойността за
механично блокиране, трябва да се задейства светлинен или звуков предупредителен
сигнал. Когато това изискване е изпълнено, то сигналното устройство може да се състои от
червен предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.1.1 от това Правило. Това
предписание не се отнася за ремаркета.
В случай на ремаркета, стойността на налягането, съответстваща на стойността за
механично блокиране, не трябва да надвишава 0,4 MPa. При каквато и да е единична
неизправност в работната спирачна уредба на ремаркето трябва да може да се постигне
спирачна ефективност, определена за спирачката за паркиране. Спирачките трябва да могат
да се освободят най-малко три пъти, след като ремаркето е разeдинено, ако налягането в
захранващия тръбопровод преди разединяване на ремаркето е било 0,65 MРa. Тези
изисквания трябва да могат да се изпълняват при регулирани спирачки на минимална
хлабина. Когато ремаркето е прикачено към влекача, спирачната уредба за паркиране
трябва да може да се задейства и освобождава по начин, посочен в т. 5.2.2.10 от това
Правило.

2.2.

В случай на цилиндри, оборудвани с механично блокиращо устройство, трябва да се
осигурява преместване на спирачното бутало с помощта на всеки един от двата независими
енергийни източника.

2.3.

Блокираният спирачен цилиндър трябва да може да се освобождава само когато е сигурно,
че спирачката може отново да се задейства след освобождаването и.

2.4.

В случай на неизправност в източника, който снабдява с енергия блокиращата камера,
трябва да бъде осигурено спомагателно разблокиращо устройство (напр. механично или
пневматично), което може да използва въздуха, съдържащ се в една от гумите на
превозното средство.

2.5.

Органът за управление трябва да бъде така проектиран, че при задействане да изпълнява
последователно следните функции: да използва спирачките по начин, осигуряващ
необходимата степен на ефективност на спирачката за паркиране; да блокира спирачките в
това положение, след което да прекрати силата за задействане на спирачката.
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Приложение № 10
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПИРАЧНИТЕ СИЛИ МЕЖДУ ОСИТЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ
СРЕДСТВА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ ТЕГЛЕЩИ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА
1.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1

Превозните средства от категории M , N , O3 и O4 , които не са оборудвани с
антиблокираща система, определена в приложение № 13 от това Правило, трябва да
отговарят на всички изисквания на това приложение. Когато се използва специално
устройство, то трябва да работи автоматично.
Превозни средства - различни от категория M 1 - оборудвани с антиблокираща система,
определена в приложение № 13, трябва също така да съответстват на изискванията в т. 7 и 8
от това приложение, когато допълнително са оборудвани със специално автоматично
устройство, управляващо разпределението на спирачните сили между осите. В случай на
неизправност в органа за управление, превозното средство трябва да може да бъде спряно
по начина, посочен в т. 6 от това приложение.

1.2.

Изискванията относно диаграмите, посочени в т. 3.1.5, 3.1.6, 4.1, 5.1 и 5.2 от това
приложение са валидни както за моторни превозни средства с пневматична управляваща
линия в съответствие с т. 5.1.3.1.1 от това Правило, така и за моторни превозни средства с
електрическа управляваща линия в съответствие с т. 5.1.3.1.3 от това Правило. В двата
случая изходната стойност (абцисата в диаграмите), е стойността на предаваното налягане в
управляващата линия: за превозни средства оборудвани в съответствие с т. 5.1.3.1.1 от това
Правило, това е действителното пневматично налягане в управляващата линия (pm); за за
превозни средства оборудвани в съответствие с т. 5.1.3.1.3 от това Правило, това е
налягането, съответстващо на предаваната необходима цифрова стойност в електрическата
управляваща линия, в съответствие с БДС ISO 11992. Превозните средства, оборудвани в
съответствие с т. 5.1.3.1.2 от това Правило (с пневматична и електрическа управляващи
линии), трябва да съответстват на изискванията на диаграмите, отнасящи се за двете
управляващи линии. Обаче, не се изисква наличието на идентични криви на спирачните
характеристики, отнасящи се и за двете управляващи линии.

2.

ОЗНАЧЕНИЯ
i

е индекс на оста (i = 1, първа ос; i = 2, втора ос; и т.н.);

Pi

- нормална статична реакция от пътната повърхност към оста i;

Ni

- нормална динамична реакция от пътната повърхност към оста i при спиране;

Ti

- сила, предавана от спирачките на оста i към пътя при нормални условия на спиране;
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fi

- Ti/Ni, реализирано сцепление от ос i; 1/

J

- закъснение на превозното средство;

g

- земно ускорение: g = 10 m/s 2 ;

z

- коефициент на спиране на превозното средство, z = J/g; 2/

P

- маса на превозното средство;

h

- височина на центъра на тежестта над пътната повърхност, определена от
производителя и приета от техническите служби, провеждащи изпитванията за
одобряване на типа;

E

- междуосово разстояние;

k

- теоретичен коефициент на сцепление между гумата и пътя;

Kc - корекционен коефициент при натоварено полуремарке;
Kv - корекционен коефициент при ненатоварено полуремарке;
TM - сума на спирачните сили при периферията на колелата за превозни средства,
теглещи ремаркета;
PM - общо нормално статично взаимодействие между пътната повърхност и колелата за
превозни средства, теглещи ремаркета или полуремаркета 3/;
Pm - налягане при съединителната глава на управляващата линия;
TR - сума на спирачните сили при периферията на всички колела на ремаркето;
PR

- обща нормална статична реакция от пътната повърхност към колелата на ремаркето
4
/;

PR max - стойност на PR при максимална маса на ремаркето;
1

/ “Криви на реализираното сцепление” от превозното средство са кривите, които показват реализираното от
ос i сцепление в зависимост от коефициента на спиране на превозното средство при определени условия на
натоварване.
2

/ За полуремаркета, z е спирачната сила, разделена на статичната маса (натоварване) върху оста(-ите) на
полуремаркето;
3

/ В съответствие с приложение № 4, т. 1.4.4.3 от това Правило.

4

/ В съответствие с приложение № 4, т. 1.4.4.2 от това Правило.
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ER - разстояние между централния болт и центъра на оста или осите на полуремаркето;
hR

- височина на центъра на тежестта над пътната повърхност за полуремаркетата,
определена от производителя и приета от техническите служби, провеждащи
изпитванията за одобряване на типа.

3.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

3.1.

Двуосни превозни средства

3.1.1. За всички категории превозни средства, при които стойността k е между 0,2 и 0,8 трябва да
е изпълнено условието 5/:
z ≥ 0,1 + 0,85(k − 0,2).

3.1.2 При всички състояния на натоварване на превозното средство кривата на реализираното
сцепление на задната ос не трябва да се намира над тази на предната ос:
3.1.2.1. за всички коефициенти на спиране между 0,15 и 0,8 при превозни средства от категория
M1 .
За превозни средства от тази категория, които имат стойности на z в интервала между 0,3 и
0,45 се допуска инверсия при условие, че кривата на реализираното сцепление на задната ос
не надвишава с повече от 0,05 линията, определена от формулата k = z (линия на идеалното
реализирано сцепление – виж диаграма 1А от това приложение);
3.1.2.2. за всички коефициенти на спиране между 0,15 и 0,5 при превозни средства от категория N1
6
/.
Това изискване се счита за изпълнено и когато кривите на реализираното сцепление за
всяка ос, при стойности на коефициентите на спиране между 0,15 и 0,30, се намират между
две линии, успоредни на линията на идеалното реализиране на сцеплението, получена от
уравнението k = z ± 0,08 и показано на диаграма 1С от това приложение, като кривата на
реализираното сцепление за задната ос може да пресича линията k = z – 0,08 и за стойности
на спирачните коефициенти между 0,3 и 0,5, трябва да е в сила условието z ≥ k – 0,08, а за
стойности на спирачните коефициенти между 0,5 и 0,61, трябва да е в сила условието z ≥
0,5 k + 0,21.

5

/ Предписанията в т. 3.1.1 не засягат изискванията от приложение № 4 към това Правило по отношение на
спирачната ефективност. Обаче, когато при проверка, извършена по предписанията на т. 3.1.1 са получени по-високи
стойности на спирачни ефективности от тези, посочени в приложение № 4, трябва да бъдат прилагани предписания
относно кривите на реализираното сцепление в съответствие със зоните в диаграмите 1А, 1В и 1С от това
приложение, определени от правите линии k = 0,8 и z = 0,8.
6

/ Превозни средства от категория N1, на които коефициентът на натоварване на задната ос
натоварена/ненатоварена не превишава 1,5 или имат максимална маса по-малка от 2 t, трябва да съответстват от 1
октомври 1990 г. на изискванията за превозни средства от категория М1, посочени в т. 3.1.2.1 от това приложение.
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3.1.2.3. за всички коефициенти на спиране между 0,15 и 0,30 при останалите категории.
Това изискване се счита за изпълнено и когато за стойности на коефициентите на спиране
между 0,15 и 0,30 кривите на реализираното сцепление за всяка ос се намират между две
линии, успоредни на линията на идеалното реализирано сцепление, получено от
уравнението k = z ± 0,08, както е показано на диаграма 1В от това приложение, а кривата на
реализираното сцепление за задната ос при коефициенти на спиране z ≥ 0,3 съответства на
условието
z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38).
3.1.3. Моторни превозни средства, за които е разрешено да теглят ремаркета от категория O3 или
O4 , оборудвани с пневматични спирачни уредби.
3.1.3.1. При изпитване с изключен енергиен източник, със затворен захранващ въздухопровод и
резервоар с вместимост 0,5 l, свързан към пневматичната управляваща линия, при наличие
на регулатор на наляганията, налягането при пълно задействане на органа за управление на
спирачката трябва да бъде между 0,65 и 0,85 MPa при съединителните глави на
захранващия въздухопровод и пневматичната управляваща линия, независимо от
състоянието на натовареност на превозното средство.
3.1.3.2. За превозни средства, оборудвани с електрическа управляваща линия, пълното задействане
на органа за управление на работната спирачна уредба трябва да осигури необходимата
цифрова стойност, съответстваща на налягане между 0,65 и 0,85 MРa (виж ISO
11992:[1996]).
3.1.3.3. Тези стойности на налягането се отнасят и за моторното превозно средство, когато е
откачено от ремаркето. Диапазонът на съвместимост в диаграмите, посочен в т. 3.1.5, 3.1.6,
4.1, 5.1 и 5.2 от това приложение, трябва да не надвишава 0,75 MРa и/или съответната
необходима цифрова стойност (виж ISO 11992:[1996]).
3.1.3.4. Налягането при съединителната глава на захранващия въздухопровод, когато налягането в
уредбата съответства на налягането на включване, трябва да е най-малко 0,7 MРa. Това
налягане следва да се поддържа, без да се задейства работната спирачна уредба.
3.1.4. Проверка на изискванията по т. 3.1.1 и 3.1.2.
3.1.4.1. За да се проверят изискванията по т. 3.1.1 и 3.1.2, производителят трябва да представи
кривите на реализираното сцепление за предна и задна оси, изчислени по следните
формули:
f1 =

f2 =

T1
=
N1

T1
;
h
P1 + z . . P . g
E

T2

T2
.
h
P2 − z . . P . g
E

N2

=

Rev.1/Add.12/Rev.4
Правило № 13
стр. 94

Кривите се построяват при следните две условия на натоварване:
3.1.4.1.1 ненатоварено превозно средство в готовност за движение с водач в кабината; при
превозни средства, представени като шаси-кабина, за да се симулира масата на
каросерията, която не надвишава минималната маса, заявена от производителя в
приложение № 2 от това Правило, може да се добави допълнителен товар;
3.1.4.1.2 натоварено превозно средство; когато са предвидени няколко възможности за
разпределение на товара, се приема тази, при която предната ос има най-голямо
натоварване.
3.1.4.2. Когато за превозни средства с (постоянно) задвижване на всички колела, е невъзможно да
се извърши математическа проверка в съответствие с т. 3.1.4.1, то производителят може
вместо това да изясни чрез изпитване с определена последователност на спиране на
колелата със всички коефициенти на спиране между 0,15 и 0,8, дали спирането на предните
колела се извършва едновременно със или преди спирането на задните колела.
3.1.4.3. Процедура за проверка на изискванията по т. 3.1.4.2.
3.1.4.3.1. Изпитването за определяне последователността на спиране на колелото се извършва на
пътни повърхности с коефициент на сцепление от 0,3 до около 0,8 (суха повърхност) с
посочените в т. 3.1.4.2 начални скорости за изпитване.
3.1.4.3.2. Скорости за изпитване:
60 km/h, но не повече от 0,8Vmax за закъсненията на пътни повърхности с нисък коефициент
на сцепление;
80 km/h, но не повече от Vmax за закъсненията на пътни повърхности с висок коефициент на
сцепление;
3.1.4.3.3. Силата за задействане на педала може да превишава допустимите сили за задействане на
системите в съответствие с приложение № 4, т. 2.1.1.
3.1.4.3.4. Силата за задействане на педала да се увеличава така, че спирането на второто колело на
превозното средство да започне между 0,5 и 1 s след началото на спирането до настъпване
на спиране и на двете колела от една ос (допълнителните колела също могат да спират по
време на изпитването, напр. в случай на едновременно спиране).
3.1.4.4. Изпитванията, посочени в т. 3.1.4.2 се провеждат два пъти на всяко пътно покритие.
Когато резултата от едно изпитване не отговаря на изискванията, следва да се проведе
трето решаващо изпитване.
3.1.4.5. В случай на електромобили, снабдени с електрическа рекуперативна спирачна уредба от
категория В, когато електрическият капацитет на рекуперативното спиране зависи от
степента на зареденост, кривите от диаграмите трябва да се построяват при отчитане на
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условията за създаване на минимална и максимална спирачна сила от електрическия
рекуперативен спирачен елемент. Това изискване не се прилага, когато превозното
средство е оборудвано с антиблокиращо устройство, регулиращо колелата, свързани с
електрическата рекуперативна спирачка, а се изпълняват изискванията от приложение №
13.
3.1.5. Теглещи превозни средства, различни от седлови влекачи за полуремаркета
При моторни превозни средства, конструирани да теглят ремаркета от категория O3 или
O4 , оборудвани с пневматични спирачни уредби допустимото отношение между
коефициента на спиране ТМ/РМ и налягането pm е в рамките на площите, показани на
диаграма 2 от това приложение, за налягания между 0,02 и 0,75 MРa.
3.1.6. Седлови влекачи за полуремаркета
3.1.6.1. Седлови влекачи с ненатоварени полуремаркета. Ненатоварен съчленен състав от превозни
средства се счита за седлови влекач в готовност за движение с водач в кабината и с
прикачено ненатоварено полуремарке. Динамичният товар на полуремаркето върху
седловия влекач се представлява от статична маса РS, приложена на седлото, равна на 15%
от максималната маса при прикачното устройство. Спирачните сили продължават да се
регулират между състоянието на “седлови влекач с ненатоварено полуремарке” и това на
“сам седлови влекач”; проверяват се спирачните сили, които се отнасят за “сам седлови
влекач”.
3.1.6.2. Седлови влекачи с натоварени полуремаркета. Натоварен съчленен състав от превозни
средства се счита за седлови влекач в готовност за движение с водач в кабината и с
прикачено натоварено полуремарке. Динамичният товар на полуремаркето върху седловия
влекач се представлява от статична маса PS , приложена на седлото, равна на:
Рs = Рso (1 + 0,45 z),
където:
Pso

e разликата между максималната маса на седловия влекач в натоварено състояние и
масата му без товар.

За h се приема следната стойност:
h=

ho . Po + hs . Ps
,
P

където:
ho

е височината на центъра на тежестта на седловия влекач;

hs

- височината на прикачното устройство, върху което се подпира полуремаркето;
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Po

- масата без товар на сам седлови влекач;
P = Ро + Рs =

P1 + P2
g

.

3.1.6.3. При превозни средства, оборудвани с пневматична спирачна уредба, допустимото
отношение между спирачния коефициент ТМ/РМ и налягането Pm е в рамките на площта,
показана на диаграма 3 от това приложение за всички налягания между 0,02 и 0,75 MРa.
3.2.

Превозни средства с повече от две оси
За превозни средства с повече от две оси важат изискванията на т. 3.1 от това приложение.
Изискванията на т. 3.1.2 от това приложение по отношение на последователността на
блокиране на колелата се считат за спазени, ако при коефициенти на спиране между 0,15 и
0,30, сцеплението при поне една от предните оси е по-голямо от това на поне една от
задните оси.

4.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЛУРЕМАРКЕТА

4.1.

За полуремаркета, оборудвани с пневматични спирачни уредби:

4.1.1. Допустимото отношение между коефициента на спиране TR/PR и налягането Pm трябва да е
в рамките на двете площи, получени от диаграми 4А и 4Б за всички налягания между 0,02 и
0,75 MРa при натоварено и ненатоварено състояниe. Това изискване трябва да се спазва при
всички допустими условия за натоварване на осите на полуремаркета.
4.1.2. Когато не могат да бъдат спазени изискванията по т. 4.1.1 от това приложение
едновременно с изискванията на т. 3.1.2.1 от приложение № 4 към това Правило за
полуремаркета с коефициент K c по-малък от 0,80, тогава полуремаркето трябва да отговаря
на посочената в т. 3.1.2.1 от приложение № 4 към това Правило минимална спирачна
ефективност и да е оборудвано с антиблокираща система, отговаряща на изискванията в
приложение № 13 от това Правило, с изключение на изискването за съвместимост в т. 1 на
това приложение.
5.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕМАРКЕТА И РЕМАРКЕТА С ЦЕНТРАЛНО РАЗПОЛОЖЕНА ОС

5.1.

За ремаркета, оборудвани с пневматични спирачни уредби:

5.1.1. Посочените в т. 3.1 от това приложение изисквания важат за ремаркета със сдвоена ос
(освен, когато разстоянието между сдвоените оси е по-малко от 2 m).
5.1.2. Ремаркетата с повече от две оси трябва да отговарят на съдържащите се в т. 3.2 от това
приложение изисквания.
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5.1.3. Допустимото отношение между коефициента на спиране TR/PR и налягането Pm трябва да е
в рамките на обозначените площи на диаграма 2 от това приложение, за натоварено и
ненатоварено състояние при всички налягания между 0,02 и 0,75 MРa.
5.2.

За ремаркета с централно разположена ос, оборудвани с пневматични спирачни уредби:

5.2.1. Допустимото съотношение между коефициента на спиране TR/PR и налягането Pm трябва да
е в рамките на двете площи получени от диаграма 2 в това приложение чрез умножаване на
стойности от вертикалната скала по 0,95, за натовареното и ненатовареното състояние при
всички налягания между 0,02 и 0,75 MРa.
5.2.2. Когато, поради липса на сцепление не могат да бъдат спазени изискванията на т. 3.1.2.1 от
приложение № 4 към това Правило, ремаркето с централно разположена ос трябва да е
оборудвано с антиблокираща система, която да отговаря на изискванията в приложение №
13 от това Правило.
6.

ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ В СЛУЧАЙ НА
НЕИЗПРАВНОСТ В СИСТЕМАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПИРАЧНИТЕ СИЛИ
Когато изискванията на това приложение се спазват посредством специално устройство
(напр. с механично управление от окачването на превозното средство), трябва да е
възможно в случай на неизправност в това устройство или на контролния му механизъм,
превозното средство да бъде спряно при условията, които са определени за резервно
(аварийно) спиране на моторни превозни средства. При оборудвани с пневматични
спирачни уредби моторни превозните средства, предназначени да теглят ремаркета, трябва
да е възможно при съединителната глава на управляващата линия да се достигне налягане в
границите, посочени в т. 3.1.3 от това приложение. В случай на неизправност в
управлението на устройство от ремаркетата, трябва да се постига най-малко 30% от
спирачната ефективност, предписана за работната спирачка на съответното превозно
средство.

7.

МАРКИРОВКА

7.1.

Превозни средства, различни от категория M 1 , които отговарят на изискванията на тази
част чрез наличието на устройство, което се управлява механично от окачването на
превозното средство, трябва да имат маркировка, която да показва дължината на работния
ход на устройството между местоположенията, съответстващи на ненатоварено и
натоварено състояние на превозното средство, както и всякаква друга информация, която
позволява да се провери регулировката на устройството.

7.1.1. Когато устройството за разпределение на спирачните сили в зависимост от натоварването
се управлява посредством окачването на превозното средство с помощта на други средства,
то на превозното средство чрез маркиране се нанася информация, която позволява да се
проверява регулировката на устройството.
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7.2.

Когато изискванията на това приложение се изпълняват от превозното средство чрез
устройство, което модулира въздушното налягане в спирачното задвижване, то на
превозното средство трябва да има маркировка, която да показва натоварването на оста
върху пътната повърхност, номиналните налягания при изхода на устройството и
налягането при входа, което да бъде не по-малко от 80% от максималното проектирано
налягане при входа, посочено от производителя на превозното средство, за следните
състояния на натоварване:

7.2.1. Технически допустимото максимално натоварване на оста(-ите), която(-ито) управлява(-т)
устройството.
7.2.2. Осовото(-вите) натоварване(-ния), съответстващо(-и) на масата на ненатоварено превозно
средство в готовност за движение, съгласно определението в т. 13 на приложение № 2 от
това Правило.
7.2.3. Осовото(-вите) натоварване(-ния), съответстващо(-и) на превозно средство с подходяща
каросерия в готовност за движение, където осовото(-ите) натоварване(-ния), упоменато(-и)
в т. 7.2.2 от това приложение, се отнася(-т) за шасито с кабината на превозното средство.
7.2.4. Осовото(-вите) натоварване(-ния), което е (които са) така проектирано(-и) от
производителя, че да може да се проверява регулировката на устройството по време на
работа, когато то е (те са) различно(-и) от натоварванията, посочени в т. 7.2.1, 7.2.2 и 7.2.3.
7.3.

В т. 14.7 от приложение № 2 към това Правило трябва да има информация, необходима за
проверка за спазване на изискванията в т. 7.1 и 7.2 от това приложение.

7.4.

Посочената маркировка в т. 7.1 и 7.2 от това приложение трябва да бъде неизтриваема и
поставена на видимо място. Пример за маркировка на устройство с механично управление
на превозно средство, оборудвано с пневматична спирачна уредба, е даден в диаграма 5 от
това приложение.

7.5.

Електронните системи за разпределение на спирачната сила, които не отговарят на
изискванията в т. 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4, трябва да имат процедура за самопроверка на
функциите, които влияят на разпределението на спирачната сила.

8.

ИЗПИТВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
По време на изпитването за одобряване на типа, техническата служба трябва да провери
съответствието с изискванията, съдържащи се в настоящото приложение и в някои случаи
да проведе допълнителни изпитвания, които тя счита за необходими. Към формуляра за
одобряване на типа трябва да се приложи протоколът с резултатите от допълнителните
изпитвания.
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ДИАГРАМА 1А
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ M 1
(и определени превозни средства от категория N1 след 1 октомври 1990 г.)
(виж т. 3.1.2.1 от това приложение)
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ДИАГРАМА 1В
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ ОТ КАТЕГОРИИ M 1 И N1
(виж т. 3.1.2.3 от това приложение)

Забележка:

Долната граница k = z – 0,08 е неприложима за оползотворяване на реализираното
сцепление от задната ос.
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ДИАГРАМА 1С
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА КАТЕГОРИЯ N1
(с някои изключения след 1 октомври 1990 г.)
(виж т. 3.1.2.2 от това приложение)

Забележка:

Долната граница k = z – 0,08 е неприложима за оползотворяване на реализираното
сцепление от задната ос.
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ДИАГРАМА 2
ТЕГЛЕЩИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА
(с изключение на седлови влекачи за полуремаркета и на полуремаркета)
(виж т. 3.1.5.1 от това приложение)

TR , TM
РR
PM
натоварено
ненатоварено

Pm . 10-1, MPa

Забележка:

Изискваните съотношения съгласно диаграмата трябва да бъдат пропроционални на
междинните състояния на натоварване в диапазона между натовареното и
ненатовареното състояние, и се постига с помощта на автоматични средства.
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ДИАГРАМА 3
СЕДЛОВИ ВЛЕКАЧИ ЗА ПОЛУРЕМАРКЕТА
(виж т. 3.1.6 от това приложение)

ТМ
РМ

натоварено
ненатоварено

Рm . 10-1, MPa

Забележка:

Изискваните съотношения съгласно диаграмата трябва да бъдат пропроционални на
междинните състояния на натоварване в диапазона между натовареното и
ненатовареното състояние, и се постига с помощта на автоматични средства.
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ДИАГРАМА 4А
ПОЛУРЕМАРКЕТА
(виж т. 4 от това приложение)

ТR
РR

Pm .10-1,MPa

Забележка:

Отношението между коефициента на спиране TR/PR и налягането Pm в
управляващата линия при натоварено и ненатоварено състояние се определя, както
следва:
Коефициентите K c (в натоварено състояние) и K v (в ненатоварено състояние) се
получават чрез препратка към диаграма 4В. За определяне на зоните, съответстващи
на натоварено и ненатоварено състояние, стойностите на ординатите за горните и
долните граници в защрихованите зони на диаграма 4A, се умножават съответно с
коефициентите K c и K v .
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ДИАГРАМА 4В
(виж т. 4 и диаграма 4А от това приложение)
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ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДИАГРАМА 4В
1.

Формулата, чрез която е получена диаграма 4В е:

P   h − 1
0,7 PR  
g . P  
0,96 
1 + (hR − 1,2)
 − 1 − R   R
K = 1,7 −
 1,35 −
PR max  
ER 
PR   PR max   2,5 


2.

Описание на метода на ползване на диаграмата с помощта на конкретен пример.

2.1.

Обозначените на диаграма 4В пунктирни линии са прокарани за определянето на
коефициентите K c и K v за следното превозно средство, при което:
Натоварено състояние
24 t (240 kN)
15 t
15 t
1,8 m
6,0 m

P
PR
PRmax
hR
ER

Ненатоварено състояние
4,2 t (42 kN)
3t
15 t
1,4 m
6,0 m

В следващите точки означенията в квадратни скоби се отнасят единствено за превозното
средство, в качеството на пример на метода за ползване на диаграма 4В.
2.2.

Изчисляват се съотношенията:
(a)
(б)
(в)

2.3.

 g.P 
P 
 R 
 g.P 
P 
 R 
 PR 


 PR max 

натоварено състояние

(= 1,6)

ненатоварено състояние

(= 1,4)

ненатоварено състояние

(= 0,2)

Определяне на корекционния коефициент в натоварено състояние, K c :
(a) започва се от подходяща стойност на hR ( hR = 1,8 m).
(б) прокарва се хоризонтала до пресичане на линията g P / PR ( P / PR = 1,6).
(в) от точката на пресичане се издига вертикална линия до пресичане с линията E R ( E R =
6,0 m).
(г) от точката на пресичане се прекарва хоризонтална линия до скалата K c ; K c е
необходимият коефициент в натоварено състояние ( K c = 1,04).

2.4.

Определяне на корекционния коефициент в ненатоварено състояние, K v :
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2.4.1. Определяне на коефициента K 2
(a) започва се от подходящо hR ( hR = 1,4 m).
(б) прокарва се хоризонтала до пресичане със съответната линия PR / PRmax от групата
криви, които са най-близо до вертикалната ос ( PR / PR max = 0,2).
(в) прокарва се вертикала до пресичане на хоризонталната ос и се отчита стойността на K 2
( K 2 = 0,13 m).
2.4.2. Определяне на коефициента K1
(a) започва се от подходяща стойност на hR ( hR = 1,4 m).
(б) прокарва се хоризонтала до пресичане със съответната линия g P / PR (g P / PR = 1,4).
(в) прокарва се вертикала до пресичане със съответната линия E R ( E R = 6,0 m).
(г) прокарва се хоризонтала до пресичане със съответната линия PR / PR max от групата криви,
които са най-отдалечени от вертикалната ос ( PR / PR max = 0,2).
(д) от точката на пресичане се прокарва вертикала до пресичане с хоризонталната ос и се
отчита стойността на K1 ( K1 = 1,79).
2.4.3. Корекционният коефициент K v , съответстващ на ненатоварена състояние, се получава се
чрез следното уравнение:
K v = K1 - K 2 ( K v = 1,66).
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ДИАГРАМА 5
УСТРОЙСТВО ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПИРАЧНИТЕ СИЛИ
В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАТОВАРВАНЕТО

Контролни данни

натоварено

Натоварване
на превозното
средство
Натоварено
Ненатоварено

Ос № 2
Натоварване
при пътната
повърхност,
daN
10 000
1500

ненатоварено

________________

Входно
налягане,
MРa

Номинално
изходно
налягане,
MРa

0,6
0,6

0,6
0,24
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Приложение № 11
СЛУЧАИ, В КОИТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ИЗПИТВАНИЯ ОТ
ТИП-І И/ИЛИ ТИП-ІІ (ИЛИ ТИП-ІІА), ИЛИ ТИП-ІІІ
1.

Изпитвания от тип-І и/или тип-ІІ (или тип-ІІА), или тип-ІІІ не се извършват върху
представено за одобряване на типа превозно средство в случаите на:

1.1.

Разглежданото превозно средство се явява моторно превозно средство или ремарке, което
по отношение на гумите, поглъщаната от всяка ос спирачна енергия и метода на сглобяване
на гумите и спирачките е идентично по отношение на спирането на моторно превозно
средство или ремарке, което:

1.1.1. е преминало изпитване от тип-І и/или тип-ІІ (или тип-ІІА), или тип-ІІІ; и
1.1.2. е било типово одобрено по отношение на приетата спирачна енергия при маса на всяка ос,
не по-малка от тази на съответното превозно средство.
1.2.

Разглежданото превозно средство се явява моторно превозно средство или ремарке, чиито
ос или оси, по отношение на гумите, приетата от всяка ос спирачна енергия и метода на
сглобяване на гумите и спирачките, е или са идентични по отношение но спирането на ос
или оси, която или които самостоятелно е(са) преминал(-и) изпитване от тип-І и/или тип-ІІ
(или тип-ІІА), или тип-ІІІ при маса за всяка ос, не по-малка от тази на съответното превозно
средство, при условие, че приетата от всяка ос спирачна енергия не надвишава енергията,
която се приема от тази ос по време на проведеното върху тази ос контролно изпитване или
изпитвания.

1.3.

Разглежданото превозно средство е оборудвано с допълнителна спирачна уредба, различна
от моторната спирачка, идентична на допълнителната спирачна уредба, която вече е била
подложена на изпитване при следните условия:

1.3.1. допълнителната спирачна уредба е стабилизирала превозно средство при изпитване по
наклон от най-малко 6 % (изпитване тип-ІІ) или най-малко 7 % (изпитване тип-ІІА), с
максимална маса по време на изпитването най-малко равна на максималната маса на
превозното средство, което е представено за одобряване на типа.
1.3.2. по време на посоченото по-горе изпитване трябва да се извърши проверка за това, че при
честотата на въртене на въртящите се части на допълнителната спирачна уредба
осигуряваща на представеното за одобряване превозно средство да се движи със скорост 30
km/h, моментът на задържане да е най-малко равен на момента, съответстващ на
изпитването, посочено в т. 1.3.1.
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1.4.

Разглежданото превозно средство е ремарке, оборудвано с пневматична спирачка със ‘S’образна гърбица1/, което отговаря на изискванията на проверката в допълнение № 2 на това
приложение по отношение на контролно съпоставяне на характеристики с
характеристиките, описани в протокола от изпитване на еталонната ос, както е показано в
допълнение № 3 на това приложение.

2.

Понятието “идентичен”, в смисъла, който е използван в т. 1.1, 1.2 и 1.3, означава идентичен
по отношение на геометричните и механичните характеристики, и на материалите, от които
са изработени компонентите на превозното средство, посочени в тези точки.

3.

При позоваване на посочените по-горе изисквания информацията, която се отнася за
одобряването на типа (приложение № 2 от това правило), трябва да съдържа следните
данни:

3.1.

Когато е приложима т. 1.1 се посочва номерът на одобряване на превозното средство, върху
което е било проведено изпитване тип-І и/или тип-ІІ (или тип-ІІА) или тип-ІІІ, което служи
за еталонно.

3.2.

Когато е приложима т. 1.2 се попълва таблица № 1 в допълнение № 1 от това приложение.

3.3.

Когато е приложима т. 1.3 се попълва таблица № 2 в допълнение № 1 от това приложение.

3.4.

Когато е приложима т. 1.4 се попълва таблица № 3 в допълнение № 1 от това приложение.

4.

Когато заявителят за одобряване на типа от договаряща страна по Спогодбата, прилагаща
това Правило, се позовава на одобряване, извършено в друга договаряща страна по
Спогодбата, прилагаща това Правило, то той трябва да предостави документацията по
отношение на това одобряване.
_________________

1

/ При представяне на равностойна информация могат да бъдат одобрени и други проекти на
спирачки
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Приложение № 11 – Допълнение № 1

Таблица № 1
Оси на превозно средство
Маса на Необходима
всяка
спирачна
Скорост
отделна
сила върху
ос 1/
колелата
kg
N
km/h

Маса на
всяка
отделна ос
1/

kg

Еталонни оси
Действително
развита
спирачна сила
върху колелата
N

Скорост
km/h

Ос 1
Ос 2
Ос 3
Ос 4

Таблица № 2

Максимална маса на представеното за одобряване на типа превозно
средство

………. kg

Необходима спирачна сила върху колелата

………. N

Необходим спирачен момент върху основния вал на допълнителната
спирачна уредба

………. Nm

Наличен спирачен момент върху основния вал на допълнителната
спирачна уредба (съгласно диаграмата)

…….… Nm

1

/ Технически допустима максимална маса за всяка ос.
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Таблица № 3

Eталонна ос ……………………….

Протокол № ………….

Дата ………..…
(приложено копие)

Тип-І

Тип-ІІІ

Изразходвана енергия за спиране на ос (N)
(виж т. 4.2.1, допълнение № 2)
Ос 1
Ос 2
Ос 3

Т 1 = ………..% Р e
Т 2 = ………..% Р e
Т 3 = ………..% Р e

Т 1 = ……% Р e
Т 2 = ……% Р e
Т 3 = ……% Р e

Предполагаем ход (mm) на спирачния
цилиндър
(виж т. 4.3.2, допълнение № 2)
Ос 1
Ос 2
Ос 3

S 1 = …………..
S 2 = …………..
S 3 = …………..

S 1 = ……
S 2 = ……
S 3 = ……

Средна спирачна сила (N)
(виж т. 4.3.3, допълнение № 2)
Ос 1
Ос 2
Ос 3

ThA1 = …………..
ThA 2 = …………..
ThA3 = …………..

ThA1 = …..
ThA 2 = …..
ThA3 = …..

Спирачна ефективност (N)
(виж т. 4.3.5, допълнение № 2)
Ос 1
Ос 2
Ос 3

Т 1 = ………..
Т 2 = ……….
Т 3 = ……….

Т 1 = …..
Т 2 = ….
Т 3 = ….

Тип-0
Резултат от
изпитване
върху
ремарке
(Е)

Спирачна ефективност на превозното средство
(виж т. 4.3.6, допълнение № 2)
Изисквания при спиране със загрeти спирачки
(виж т. 1.5.3, 1.6.3 и 1.7.2. от приложение № 4)

_______________

Тип-І
Изпитване при
загрети
спирачки
(предполагаема)

≥ 0,36 и
≥ 0,60 Е

Тип-ІІІ
Изпитване
при загрети
спирачки
(предполагаема)

≥ 0,40 и
≥ 0,60 Е
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Приложение № 11 – Допълнение № 2
АЛТЕРНАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗПИТВАНИЯ ОТ ТИП-І И ТИП-ІІІ
ЗА СПИРАЧКИ НА РЕМАРКЕТА
1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1.

В съответствие с т. 1.4 от това приложение, по време на одобряването типа на превозното
средство, могат да не се провеждат изпитвания тип-I и тип-III при условие, че
компонентите на спирачната уредба отговарят на изискванията на това допълнение и
крайните показатели за спирачната ефективност отговарят на изискванията на това
Правило за съответната категория превозно средство.

1.2.

Изпитванията, които са проведени в съответствие с подробно описаните в това допълнение
методи, се счита, че отговарят на посочените по-горе изисквания.

2.

ОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Забележка: еталонните спирачни означения са отбелязани с “е”
P

е

нормалната статична реакция от пътната повърхност към оста;

C

-

въртящият момент на гърбичния вал;

Cmax

-

технически допустимият максимален въртящ момент на гърбичния вал;

Co

-

граничната стойност на въртящия момент на гърбичния вал, т.е. минималният
въртящ момент на гърбичния вал, който е необходим, за да се създаде
измерим спирачен въртящ момент;

R

-

радиусът на търкаляне на гумата (динамичен);

T

-

спирачната сила при взаимодействие между гума и път;

M

-

спирачният въртящ момент; М = T . R ;

z

-

коефициентът на спиране;

s

-

ходът на задействане (работен ход плюс свободен ход);

sp

-

ефективният ход – ходът, при който изходният натиск е 90 % от средния

z = T / P или z = M / RP ;

натиск ( ThA );
ThA

-

средният натиск (сила) –определя се чрез обединяване на стойностите между
една трета и две трети от общия ход ( smax );

l

-

дължината на лоста;

r

-

радиусът на спирачния барабан;
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p

-

налягането при задействане на спирачките.

3.

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

3.1.

Пътни изпитвания

3.1.1. За предпочитане е изпитванията за спирачна ефективност да се провеждат само за единична
ос.
3.1.2. Резултатите от изпитвания върху комбинация от оси могат да се използват в съответствие с
т. 1.1 от това приложение, при условие, че всяка ос участва с еднаква енергия за спирането
по време на изпитванията за теглене и за загряти спирачки.
3.1.2.1. Това условие е изпълнимо, когато са идентични за всяка ос следните параметри:
геометрична схема на спирачката, спирачни накладки, монтаж на колела, гуми, задействане
и разпределение на налягането в задействащите устройства.
3.1.2.2. Резултатът, който се отчита за комбинация от оси, е средната стойност за тези оси, както
би се провело изпитване на единична ос.
3.1.3. Препоръчително е оста(-ите) да се натовари(-ят) с максималното статично осово
натоварване, въпреки че това не е от съществено значение, ако по време на изпитванията се
предвиди необходимият допуск за разликата в съпротивлението при търкаляне, която се
предизвиква от различното натоварване върху изпитваната(-ите) ос(-и).
3.1.4. Трябва да се предвиди допуск за ефекта на увеличеното съпротивление на търкаляне в
резултат на използване на състав от превозни средства при провеждане на изпитванията.
3.1.5. Началната скорост при провеждане на изпитването трябва да съответства на предписаната.
Крайната скорост се изчислява по следната формула:

v2 = v1
където:

Po + P1
,
Po + P1 + P2
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3.2.

v1

е

началната скорост, km/h;

v2

-

крайната скорост, km/h;

p0

-

масата на теглещото превозно средство при изпитателни условия, kg;

P1

-

масата на ремаркето върху оста(-ите) без спирачки, kg;

P2

-

масата на ремаркето върху оста(-ите) със спирачки, kg.

Изпитвания с инерционен динамометричен стенд

3.2.1. Изпитвателният стенд трябва да има инерционен момент, който възпроизвежда онази част
от линейната инерция от масата на превозното средство, действаща на едно колело,
необходима за изпитването при незагрети и загрети спирачки, с възможност за работа при
постоянна скорост за целите на изпитването, описано в т. 3.5.2 и 3.5.3 от това допълнение.
3.2.2. Изпитването трябва да се провежда с комплектовано колело, включително гумата,
монтирано на подвижната част на спирачката, както би било монтирано на превозното
средство. Инерционната маса може да бъде директно свързана към спирачката или чрез
гумите и колелата.
3.2.3. По време на изпитванията за загряване може да се използва въздушно охлаждане при
скорост и посока на въздушния поток, възпроизвеждащи действителни условия, като
скоростта на въздушния поток е не по-висока от 10 km/h. Температурата на охлаждащия
въздух е температурата на околната среда.
3.2.4. Когато по време на изпитването съпротивлението при търкаляне на гумите не се
компенсира автоматично, то въртящият момент, който се прилага на спирачката, се изменя
чрез изваждането на въртящ момент, равен на такъв при коефициент на съпротивление при
търкаляне 0,01.
3.3.

Динамометрични изпитвания на ролков стенд

3.3.1. Препоръчително е оста да бъде натоварена с максималното статично осово натоварване,
въпреки че това не е от съществено значение, ако по време на изпитванията се отчита
необходимият допуск за разликата в съпротивлението при търкаляне, което се предизвиква
от различната маса върху изпитваната ос.
3.3.2. По време на изпитванията за загряване може да се използва въздушно охлаждане при
скорост и посока на въздушния поток, възпроизвеждащи действителни условия, като
скоростта на въздушния поток е не по-висока от 10 km/h. Температурата на охлаждащия
въздух е температурата на околната среда.
3.3.3. Времето за спиране трябва да продължава 1 s след максимално време за повишаване на
налягането от 0,6 s.
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3.4.

Изпитвателни условия

3.4.1. Изпитваната(-ите) спирачка(-и) трябва да се комплектува(-т) така, че да могат да бъдат
направени следните измервания:
3.4.1.1. На непрекъснат запис, позволяващ да се определи спирачният момент или силата по
периферията на гумата.
3.4.1.2. На непрекъснат запис на налягането на въздуха в изпълнителния механизъм.
3.4.1.3. На скоростта по време на изпитването.
3.4.1.4. На началната температура от външната страна на спирачния барабан.
3.4.1.5. На хода на спирачното задвижване, използван по време на изпитвания тип-0 и тип-І или
тип-ІІІ, в зависимост от случая.
3.5.

Изпитвателни процедури

3.5.1. Допълнително изпитване за ефективност при незагрети (студени) спирачки.
3.5.1.1. Това изпитване се провежда при начална скорост равна на 40 km/h при изпитване тип-І и
60 km/h при изпитване тип-ІІІ, за оценка на спирачната ефективност при загрети спирачки в
края на изпитване тип-І и тип-ІІІ.
3.5.1.2. Спирачките се задействат три пъти при еднакво налягане (р) и при начална скорост равна
на 40 km/h (за изпитване тип-І) или до 60 km/h (за изпитване тип-ІІІ), при приблизително
еднаква начална температура на спирачките измерена на външната повърхност на барабана,
която да не надвишава 100 °C. Спирачките се задействат при налягане в изпълнителния
механизъм, което е необходимо за осигуряване на спирачен момент или сила, поне
съответстващи на 50 % коефициент на спиране (z). Налягането в спирачния привод трябва
да не надвишава 0,65 MРa, а въртящият момент на гърбичния вал (С) да не е по-голям от
технически допустимия максимален въртящ момент на гърбичния вал ( Cmax ). Средната
стойност от трите резултата се приема за резултат на ефективността на незагрети (студени)
спирачки.
3.5.2. Изпитване за загуба на ефективност (изпитване тип-І)
3.5.2.1. Изпитването се провежда при скорост равна на 40 km/h и при начална температура на
спирачките, ненадвишаваща 100°C, измерена на външната повърхност на барабана.
3.5.2.2. Поддържа се коефициент на спиране 7 % с отчитане на съпротивлението при търкаляне
(виж т. 3.2.4 от това допълнение).
3.5.2.3. Продължителността на изпитването е 2 min и 33 s или 1,7 km при скорост на превозното
средство от 40 km/h. Когато не може да се постигне изпитвателната скорост,
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продължителността на изпитването може да бъде увеличена в съответствие с приложение
№ 4, т. 1.5.2.2 от това Правило.
3.5.2.4. Не по-късно от 60 s след края на изпитване тип-І се провежда изпитване за ефективност
при загрeти спирачки, съгласно приложение № 4, т. 1.5.3 от това Правило, при начална
скорост равна на 40 km/h. Налягането в спирачното задвижване трябва да е такова, каквото
се използва при изпитване тип-0.
3.5.3. Изпитване за загуба на ефективност (изпитване тип-ІІІ)
3.5.3.1.

Методи за изпитване с неколкократно задействане на спирачките.

3.5.3.1.1. Изпитвания по път (виж приложение № 2, т. 1.6).
3.5.3.1.2. Изпитване с инерционен динамометър.
За описаните в приложение № 11, допълнение № 2, т. 3.2 стендови изпитвания, условията
могат да бъдат аналогични на условията за пътни изпитвания в съответствие с т. 1.7.1,
където:
v2 =

v1
.
2

3.5.3.1.3. Динамометрични изпитвания на ролков стенд
За описаните в приложение № 11, допълнение № 2, т. 3.3 стендовите изпитвания, трябва да
са спазени следните условия:
Брой на спиранията
Продължителност на спирачния цикъл
(време на спирането 25 s и време за възстановяване 35 s)
Изпитвателна скорост
Коефициент на спиране
Съпротивление при търкаляне

20
60 s
30 km/h
0,06
0,01

3.5.3.2. Не по-късно от 60 s след края на изпитване тип-ІІІ се провежда изпитване за ефективност
при загрети спирачки, в съответствие с приложение № 4, т. 1.7.2 от това Правило.
Налягането в спирачното задвижване трябва да е такова, каквото се използва при изпитване
тип-0.
3.6.

Протокол от изпитване

3.6.1. Резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с т. 3.5 от това допълнение, се
протоколират във формуляр, образец на който е посочен в допълнение № 3 от това
приложение.
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3.6.2. Спирачката и оста трябва да са идентифицирани. Върху оста се маркират данни за
спирачките, оста, технически допустимата маса и номера на съответния протокол от
изпитване.
4.

ПРОВЕРКА

4.1.

Проверка на компонентите
На подлежащото за одобряване на типа превозно средство трябва да се провери
съответстствието на характеристиките на спирачките с всеки един от следните
конструктивни критерии:

4.1.1. (а)
(б)
(в)
4.1.2. (а)
(б)
4.1.3. (а)
(б)
(в)
(г)
(д)
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6. (а)
(б)
(в)
(г)
4.1.7.
4.2.

Позиция
Цилиндрично сечение на
спирачния барабан
Материал на спирачния барабан
Маса на спирачния барабан
Разстояние между колелото и
външната повърхност на
спирачния барабан (размер E)
Непокрита от колелото част от
спирачния барабан (размер F)
Материал на спирачните
накладки
Широчина на спирачните
накладки
Дебелина на спирачните
накладки
Действителна повърхнина на
спирачните накладки
Метод на закрепване на
спирачните накладки
Геометрична схема на спирачките (фиг. 2 от допълнение № 3)
Радиус на търкаляне на гумата (R)
Средна сила в задвижването (ThA)
Ход на задвижването (s)
Дължина на лоста на
задвижването (l)
Налягане в задвижването (p)
Статична маса (P)

Критерии
Не се допуска изменение
Не се допуска изменение
Може да се изменя до + 20 % от
еталонната маса на барабана
Допускът се определя от техническата
служба, която провежда изпитванията
за одобряване на типа

Не се допуска изменение

Не се допуска изменение
Може да се изменя, съобразно изискванията по т. 4.3.5 от това допълнение
Може да се измени при условие, че
предполагаемата ефективност
отговаря на изискванията по т. 4.3 от
това допълнение
P не трябва да надвишава Pe (виж т. 2)

Проверка на изразходваната при спирането енергия

4.2.1. Спирачните сили (T ) за всяка изпитвана спирачка (при еднакво налягане pm в
управляващата линия), необходими за създаване на силата на спиране, определени за
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условията на изпитвания тип-І и тип-ІІІ, трябва да не надвишават стойностите Te , както са
посочени в приложение № 11 – допълнение № 3, т. 2.1 и 2.2 и които са приети за база за
изпитването на еталонната спирачка.
4.3.

Проверка за ефективност при загрети спирачки.

4.3.1. Спирачните сили (T ) за всяка изпитвана спирачка при определено налягане (р) в
задвижванията и налягане в управляващата линия ( pm ), използвани по време на изпитване
тип-0, когато обектът е ремарке, се определят с помощта на следните методи:
4.3.1.1. Предполагаемият ход (s) на задвижването на изпитваната спирачка се определя от
следното отношение:
s =l⋅

se
.
le

Тази стойност не трябва да надвишава s p .
4.3.1.2. Определя се средният натиск на изхода ( ThA ) на задвижването, монтирано към изпитваната
спирачка при налягането, посочено в т. 4.3.1.
4.3.1.3. Тогава въртящият момент на гърбичния вал ( C ) се получава от
C = Th A . l .

C не трябва да надвишава Cmax .

4.3.1.4. Предполагаемата спирачна ефективност на изпитваната спирачка се получава от:
T = (Te − 0,01Pe ) .

(C − Co ) . Re
(Ce − Coe ) R

+ 0,01P.

R трябва да бъде не по-малко от 0,8 Re .
4.3.2. Предполагаемата спирачна ефективност на изпитваното ремарке се получава от
ΣT
ТTR
R
=
.
PRPR ΣP
4.3.3. Ефективността при загрети спирачки, следвайки изпитванията от тип-І или тип-ІІІ, трябва
да се определя в съответствие от т. 4.3.1.1 до 4.3.1.4. Получените предполагаеми стойности
съгласно т. 4.3.2 трябва да отговарят на изискванията на това Правило за изпитваното
ремарке. Използваната стойност за “отчетена стойност при изпитване тип-0, определена в
приложение № 4, т. 1.5.3 или 1.7.2”, трябва да бъде стойността, която е отчетена при
изпитване тип-0 за това ремарке.
___________
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Приложение № 11 – Допълнение № 3
ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ЗА ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ, ПОСОЧЕН В т. 3.6 ОТ
ДОПЪЛНЕНИЕ № 2 НА ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № ……………………………….
1.
1.1.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Ос
Производител (наименование и адрес) ………………………………………….……..................
Марка ……………………………………………………………………………………..................
Тип ………………………………………………………………………………………..................
Модел ……………………………………………………………………...……………..................
Технически допустимо осово натоварване ( Pe ) …...………………………..…........... daN

1.2.

Спирачка:
Производител (наименование и адрес) ………………………………….……………..................
Марка ……………………………………………………………………………………..................
Тип ………………………………………………………………………………………..................
Модел ………………………………………………………………………...…………..................
Технически допустим въртящ момент на гърбичния вал Cmax ………….…………..................
Спирачен барабан:
Вътрешен диаметър ……………………………………………………………………..................
Маса ……………………………………………………………………………………..................
Материал (прилага се оразмерен чертеж, съгласно фиг. 1 от това
допълнение) ………………………………………………………………………………………...
Спирачна накладка:
Производител ……………………………………………………………...……………..................
Тип ………………………………………………………………………………………..................
Идентификация (трябва да се вижда, когато накладката е монтирана на
спирачната челюст) ……………………………………………………….……………..................
Широчина …………………………………………………………………….…………..................
Дебелина …………………………………………………………………..……………..................
Повърхнина ……………………………………………………………….……………..................
Начин на закрепване ……………………………………………………..……………..................
Схема на геометрията на спирачката (прилага се оразмерен чертеж, съгласно фиг. 2 от това
допълнение)

1.3.

Колело(-ла):
Единично/сдвоено 1/

1

/ Излишното се задрасква.
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Диаметър на джантата (D) …………………………………………………………………………
(прилага се оразмерен чертеж съгласно фиг. 1 от това допълнение)
1.4.

Гуми:
Динамичен радиус на търкаляне (Re) при начално натоварване (Ре) …………………………...

1.5.

Задвижване:
Производител …………………………..………………………………………….……..................
Тип (спирачен цилиндър/диафрагмена спирачна камера) 1/ ………………………....................
Модел ……………………………………………………………………...……………..................
Дължина на лоста (le) …...………………………..…......…………………………………………

2.

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗПИТВАНЕ 2/
(коригирани, за да се отчете съпротивлението при търкаляне ⇒ 0,01Ре)

2.1.

При превозни средства от категории О2 и О3:
Тип изпитване:
Приложение № 11, допълнение № 2, т.
Изпитвателна скорост
Налягане Pe в спирачното задвижване
Време за спиране
Достигната спирачна сила Te
Спирачна ефективност Те/9,81Ре
Ход на задвижването se
Въртящ момент C e на гърбичния вал
Co ,e

2.2.

km/h
MРa
min
N
mm
Nm
Nm

0
3.5.1.2
40
-

І
3.5.2.2./3
40
2,55

3.5.2.4
40
-

-

При превозни средства от категория О4:
Тип изпитване:
приложение № 11, допълнение № 2, т.
Начална изпитвателна скорост
Крайна изпитвателна скорост
Налягане Pe в спирачното задвижване
Брой задействания на спирачката
Продължителност на спирачния цикъл
Достигната спирачна сила Te

km/h
km/h
MРa
s
N

0
3.5.1.2
60

ІII
3.5.3.1
-

-

20
60

Спирачна ефективност Те/9,81Ре
Ход на задвижването se

mm

-

Въртящ момент Ce на гърбичния вал

Nm

-

Co ,e

Nm

-

2

3.5.3.2
60

-

-

/ Пътно изпитване / изпитване на инерционен динамометричен стенд / динамометрично изпитване
на ролков стенд (излишното се задрасква)
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3.

Наименование на техническата служба, провела изпитването:

4.

Дата на провеждане на изпитването:

5.

Това изпитване е проведено и резултатът е протоколиран в съответствие с Правило № 13 на
ИКЕ-ООН, т.4 и приложение № 11, допълнение № 2.
ПОДПИС ……………………………………………………………………………………………
ДАТА ………………………………………………………………………………………………..
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Фиг. 1

Широчина
на
барабана,
Хе

Осово
натоварване,
Ре

Гума

Джанта

Bе

Rе

De

Ee

Fe

mm

mm

mm

mm

mm
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l = възможна променлива дължина (mm)

Фиг. 2. Схема на геометрията на спирачката
Всички размери, с изключение на aoe , a1e и Fe , са в mm.
Fe е полезната спирачна повърхност на спирачката, cm 2 .

Тип спирачка

ae

he

ce

de

ee

aoe

________________

a1e

be

re

Fe

S1e

S 2e

S3 e
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Приложение № 12
ПРИНЦИПНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
ОБОРУДВАНИ С ИНЕРЦИОННИ (С НАТИСК) СПИРАЧНИ УРЕДБИ
1.1.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1.1.

Инерционната (с натиск) спирачна уредба на ремаркето се състои от управлаващо
устройство, задвижване (спирачно задвижване) и колесни спирачки (спирачни механизми),
наричани по-долу “спирачки”.

1.2.

Управляващото устройство е комбинацията от компоненти, свързани с теглителното
устройство (съединителната глава).

1.3.

Спирачно задвижване е комбинацията от компонентите, които се намират между
последната част на съединителната глава и първата част на спирачката.

1.4.

“Спирачка” е онази част, в която се създават силите, които противодействат на движението
на превозното средство. Първата част на спирачката е или лостът, който задейства
спирачната гърбица, или други подобни части (инерционна спирачна уредба с механично
задвижване) или спирачния цилиндър (инерционна спирачна уредба с хидравлично
задвижване).

1.5.

Спирачните уредби, при които акумулираната енергия (например електрическа,
пневматична или хидравлична), се предава на ремаркето от теглещото превозно средство и
се управлява единствено от силата на движение, не се считат за инерционни спирачни
уредби по смисъла на това Правило.

1.6.

Изпитвания

1.6.1. Определяне на основните компоненти на спирачката.
1.6.2. Определяне на основните компоненти от управлаващото устройство и изпитване за
съответствие на устройството с разпоредбите на това Правило.
1.6.3. Изпитване на превозното средство:
(а) съвместимост на управлаващото устройство и спирачката;
(б) устройство за задвижване.
2.

ОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.

Използвани мерни единици

2.1.1. Маса:

kg;
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2.1.2. Сила:

N;

2.1.3. Земно ускорение:

g = 10 m/s2;

2.1.4. Въртящи и други моменти: Nm;
2.1.5. Площи:

cm2;

2.1.6. Налягания:

MРa;

2.1.7. Линейни размери:

единицата за измерване се уточнява за всеки отделен случай;

2.2.

Означения, валидни за всички типове спирачки (виж фиг. 1 от това приложение)

2.2.1. GA
е технически допустимата “максимална маса” на ремаркето, както е декларирана от
производителя;
2.2.2. G′A
- “максималната маса” на ремаркето, която може да се спира с управляващото
устройство, както е определена от производителя;
2.2.3. GB
- “максималната маса” на ремаркето, която може да се спира от съвместната работа
на всички спирачки на ремаркето
GB = n . GBO ;
2.2.4. GBO - частта от допустимата “максимална маса” на ремаркето, която може да се спира с
една спирачка, както е декларирана от производителя;
2.2.5. B *

- необходимата спирачна сила;

2.2.6. B

- необходимата спирачна сила с отчитане на съпротивлението при търкаляне;

2.2.7. D *

- допустимата сила в теглително-прикачното устройство;

2.2.8. D

- силата в теглително-прикачното устройство;

2.2.9. P'

- изходящата сила на управлаващото устройство;

2.2.10. K
- спомагателната сила на управлаващото устройство - тя се определя като силата D ,
която съответства на точката на пресичане с абцисната ос на екстраполираната крива,
изразяваща P' по отношение на D , измерена когато устройството се намира в средата от
неговия ход (виж фиг. 2 и 3 от допълнение № 1 към това приложение);
2.2.11. K A
- граничната стойност на силата на управлаващото устройство – това е максималната
сила върху съединителната глава, която може да се прилага за кратък период от време, без
да се създаде изходяща сила върху управлаващото устройство. K A се определя като
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измерената сила, когато съединителната глава започва в началото на натиска да се движи
със скорост от 10 до 15 mm/s, при отделено управляващо устройство на задвижването;
2.2.12. D1
- максималната сила, която се прилага върху съединителната глава, когато тя започва
в началото на натиска да се движи със скорост s mm/s ± 10 %, при отделено задвижване;
2.2.13. D2
- максималната сила, която се прилага върху съединителната глава, когато тя започва
да тегли със скорост s mm/s ± 10 % от максимално свито положение, при отделено
задвижване;
2.2.14. ηH0

- коефициентът на полезно действие на инерционното управлаващо устройство;

2.2.15. ηH1

- коефициентът на полезно действие на системата на задвижването;

2.2.16. ηH
- общият коефициент на полезно действие на управляващото устройство и на
задвижването

ηH = ηH0 . ηH1 ;
2.2.17. s

- ходът на органа за управление, mm;

2.2.18. s'
- ефективният (полезният) ход на органа за управление в mm, определен в
съответствие с изискването по т. 9.4.1 от това приложение;
2.2.19. s″
- свободеният ход на главния спирачен цилиндър, измерен в mm при съединителната
глава;
2.2.20. s o
- загубеният ход, т.е измерения в mm ход на съединителната глава, когато тя се
задейства по такъв начин, че да се придвижи от определена точка на 300 mm над
хоризонталната повърхност до точка на 300 mm под тази повърхност, при неподвижно
задвижване;
2.2.21. 2s B - ходът на свиване на спирачката (на притискване на спирачните челюсти), mm,
измерен при диаметъра, който е успореден на притискателното устройство, без да се
регулират спирачките по време на изпитването;
2.2.22. 2s B* - минималният ход на свиване на спирачката при центъра (минималният ход на
притискване на спирачните челюсти), mm, за спирачни колела с барабанни спирачки:
2 s B* = 2,4 +

4
⋅ 2r ,
1000

където 2r е диаметърът на спирачния барабан, mm;
(виж допълнение № 1, фиг. 4 от това приложение);
за спирачни колела с дискови спирачки и хидравлично задвижване:
2 s B* = 1,1 ⋅

10 . V60
1
+
⋅ 2rA ,
FRZ
1000
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където:
V60
е обемът на поглъщане на течността за една спирачка на колело при налягане, което
съответства на спирачна сила от 1,2 B * = 0,6 . GBo и максимален радиус на гумата;
2rA

- външният диаметър на спирачния диск;

( V60 в cm3, FRZ в cm3 и rA в mm);
2.2.23. M

- спирачният момент;

2.2.24. R

- динамичният радиус на търкаляне на гумата, m;

2.2.25. n

- броят на спирачките;

2.2.26. D A - прилаганата сила при входа на управлаващото устройство, при която се задейства
устройството за защита от претоварване;
2.2.27. M A - спирачният момент, при който се задейства устройството за защита от
претоварване.
2.3.

Означения, валидни за спирачни уредби с механично задвижване (виж фиг. 5 от
допълнение № 1 към това приложение);

2.3.1. iH o
е понижаващото предавателно число между хода на съединителната глава и хода на
лоста при изхода на управлаващото устройство;
2.3.2. iH1
- понижаващото предавателно число между хода на лоста при изхода на
управлаващото устройство и хода на спирачния лост (понижаващо предавателно число на
задвижването);
2.3.3. iH
- понижаващото предавателно число между хода на съединителната глава и хода на
спирачния лост
iH = iH o . iH1 ;
- понижаващото предавателно число между хода на спирачния лост и хода на
2.3.4. i g
подемника (ход на прилагане) в центъра на спирачната челюст (виж фиг. 4 от допълнение
№ 1 към това приложение);
2.3.5. P

- силата, прилагана върху лоста за управление на спирачката;

2.3.6. Po
- силата за притискане на спирачката, т.е. в графиката M = f (P) , стойността на
силата P в точката на пресичане на линията на тази функция с абсцисата (виж фиг. 6 от
допълнение № 1 към това приложение);
2.3.7. ρ

- характеристиката на спирачката, определена с
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M = ρ ( P − Po ) .

2.4.

Означения, валидни за спирачки с хидравлично задвижване (виж фиг. 8 от допълнение № 1
към това приложение)

2.4.1. ih
е понижаващото предавателно число между хода на съединителната глава и хода на
буталото в главния цилиндър;
2.4.2. i g
- понижаващото предавателно число между хода в точката на пресичане от
цилиндрите и хода на прибиране (притискане) в центъра на спирачната челюст;
2.4.3. FRZ
- площта на буталото на един колесен цилиндър при барабанна(-и) спирачка(-и); при
дискова(-и) спирачка(-и), сумата от повърхнините на вътрешното(-ните) бутало(-ла) от
едната страна на диска;
2.4.4. FH Z

- площта на буталото в главния цилиндър;

2.4.5.

- хидравличното налягане в спирачния цилиндър;

p

2.4.6. ро
- налягането за връщане в спирачния цилиндър, т.е. в графиката M = f (P)
стойността на налягането р в точката на пресичане на линията на тази функция с абсцисата
(виж фиг. 7 от допълнение № 1 към това приложение);
2.4.7. ρ′

- характеристиката на спирачката, определена с
M = ρ ' ( p − po ) .

3.

ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ

3.1.

Предаването на спирачната сила от съединителната глава към спирачките на ремаркето
трябва да се осъществява посредством предавателен лост, или посредством един или
повече флуид(-и). За осигуряване на част от задвижването може да се използва армиран
кабел (жило с броня); тази част трябва да бъде възможно най-къса.

3.2.

Всички шарнирни болтове трябва да са подходящо защитени. В допълнение, тези болтове
трябва да са или самосмазващи се, или леснодостъпни за смазване.

3.3.

Инерционните спирачни уредби трябва да са така разположени, че при използване на
максималния ход на съединителната глава, нито една част от задвижването да не блокира,
претърпява трайна деформация или аварира. Това се проверява след отделяне края на
задвижването от лостовете за управление на спирачката.

3.4.

Инерционната спирачна уредба трябва да позволява ремаркето да се управлява назад от
теглещото превозно средство, без прилагането на постоянна сила на теглене, надвишаваща
0,08 . g . G A . Устройствата, които се използват за тази цел трябва да се включват и изключват
автоматично, когато ремаркето се движи напред.
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3.5.

Всяко специално устройство, което се монтира за целите на т. 3.4 от това приложение,
трябва да не оказва неблагоприятно въздействие върху ефективността на спирачката за
паркиране по наклон.

3.6.

Единствено инерционните спирачни уредби с дискови спирачки могат да имат
приспособления за защита при претоварване. Те не трябва да се включват при сила помалка от 1,2 P или налягане по-малко от 1,2 p , съответстващо на спирачна сила от B* =
0,5 . g . GBo , (когато е монтирано при спирачката на колелото), или при натиск върху
прикачното устройство по-малък от 1,2 . D * (когато е монтирано при управляващото
устройство).

4.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УПРАВЛЯВАЩИТЕ УСТРОЙСТВА

4.1.

Плъзгащите се части на управлаващото устройство трябва да бъдат достатъчно дълги, за да
може ходът напълно да се използва, дори при прикачено ремарке.

4.2.

Плъзгащите се части трябва да са защитени посредством нагъната мембрана (мях) или
друго равностойно устройство. Те трябва да се смазват или да бъдат изработени от
самосмазващи се материали. Триещите се повърхности трябва да се състоят от материали,
които не създават електрохимични вериги и механична несъвместимост, непозволяващи
слепване или заяждане на плъзгащите се части.

4.3.

Граничната стойност на силата на задействане на управлаващото устройство ( K A ) трябва
да е не по-малка от 0,02 . g . G ' A , и не по-голяма от 0,04 . g . G ' A .

4.4.

Максималната сила на натиск D1 трябва да е не по-голяма от 0,10 . g . G ' A при ремаркета с
твърда връзка и 0,067 . g . G ' A при ремаркета с няколко оси с шарнирен теглич.

4.5.

Максималната сила на теглене D2 трябва да е не по-малка от 0,1 . g . G ' A и не по-голяма от
0,5 . g . G ' A .

5.

ИЗПИТВАНИЯ И ИЗМЕРВАНИЯ, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ
УСТРОЙСТВА

5.1.

Управлаващите устройства, предоставени на техническата служба за провеждане на
изпитванията, трябва да се проверяват за съответствие с изискванията на т. 3 и 4 от това
приложение.

5.2.

За всички типове спирачни уредби се измерва следното:

5.2.1. ход s и ефективен ход s';
5.2.2. спомагателна сила K ;
5.2.3. гранична стойност на силата на задействане K A ;
5.2.4. сила на натиск D1 ;
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5.2.5. сила на теглене D2 .
5.3.

При инерционни спирачни уредби с механично задвижване, е необходимо да се определи
следното:

5.3.1. понижаващото предавателно число
устройство.

iH o , измерено в средата на хода на управляващото

5.3.2. силата P' на изхода на управляващото устройство, като функция на натиска D върху
теглича.
Спомагателната сила K и коефициентът на полезно действие се получават от кривата,
построена от резултатите от измерванията.
η HO =

1
iHO

⋅

P'
D−K

(виж фиг. 2 от допълнение № 1 към това приложение).
5.4.

При инерционни спирачни уредби с хидравлично задвижване, е необходимо да се определи
следното:

5.4.1. понижаващото предавателно число i h , измерено в средата на хода на управляващото
устройство.
5.4.2. налягането р при изхода на главния цилиндър като функция на натиска D върху теглича и
на повърхнината FHZ на буталото на главния цилиндър, които са посочени от
производителя. Спомагателната сила K и коефициентът на полезно действие се получават
от кривата, построена от резултатите от измерванията
η HO =

1 p . FHZ
⋅
ih D − K

(виж фиг. 3 от допълнение № 1 към това приложение);
5.4.3. свободният ход на главния цилиндър s″, посочен в т. 2.2.19 от това приложение.
5.5.

При инерционни спирачни уредби на многоосови ремаркета с шарнирен теглич трябва да се
измерва посоченият в т. 9.4.1 от това приложение загуба на ход s o .

6.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПИРАЧКИТЕ

6.1.

Производителят трябва да предостави на техническата служба, извършваща изпитванията,
освен спирачките за проверка и схеми на спирачките с посочени тип, размери и материал за
основните компоненти и за марката и типа на накладките. В случай на хидравлични
спирачки, на тези схеми трябва да се посочва площта FRZ на спирачните цилиндри.
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Производителят трябва да посочва също така и допустимия максимален спирачен момент
M max , както и масата GBO според т. 2.2.4 от това приложение.
6.2.

Посоченият от производителя спирачен момент M max трябва да е не по-малък от спирачния
момент, който съответства на 1,2 пъти силата P или 1,2 пъти налягането p , необходимо за
осигуряване на спирачната сила B* = 0,5 . g . GBO .

6.2.1. Когато в инерционната спирачна уредба не е монтирано или не е предвидено да се монтира
устройство за защита от претоварване:
Колесната спирачка трябва да се изпитва при 1,8 пъти силата P или 1,8 пъти налягането p ,
необходимо за осигуряване на спирачната сила B* = 0,5 . g . GBO .
6.2.2. Когато в инерционната спирачна уредба е монтирано или е предвидено да се монтира
устройство за защита от претоварване:
Колесната спирачка трябва да се изпитва при 1,1 пъти силата Pmax или P'max или при 1,1
пъти налягането pmax или p 'max на устройство за защита от претоварване с отчитане на
всички допуски (посочени от производителя).
7.

ИЗПИТВАНИЯ И ИЗМЕРВАНИЯ, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ НА СПИРАЧКИТЕ

7.1.

Спирачките и оборудването, предоставени на техническата служба, която отговаря за
провеждане на изпитванията, трябва да се изпитват за съответствие с изискванията по т. 6
от това приложение.

7.2.

Трябва да се определи следното:

7.2.1. Минималният ход на свиване на спирачката (минимален ход на притискане на спирачните
челюсти ) 2 s B* .
7.2.2. Ходът на свиване на спирачката 2 s B (който трябва да е по-голям от 2 s B* ).
7.2.3. Спирачният момент M като функция на силата P , която е приложена върху лоста за
управление при устройства с механично задвижване, и като функция на налягането p в
спирачния цилиндър при устройства с хидравлично задвижване. Честотата на въртене на
спирачните повърхности трябва да съответства на начална скорост на превозното средство
от 60 km/h. От кривата, построена по резултатите от измерванията, се получава:
7.2.3.1. силата за притискане на спирачките Po и параметъра ρ, в случай на спирачки с механично
задействане (виж фиг. 6 от допълнение № 1 към това приложение);
7.2.3.2. силата за притискане на спирачките po и параметъра ρ′, в случай на спирачки с
хидравлично задействане (виж фиг. 7 от допълнение № 1 към това приложение).
8.

ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗПИТВАНИЯ
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Към заявките за одобряване типа на ремаркета, оборудвани с инерционни спирачни уредби,
се прилагат протоколи от изпитване на управлаващото устройство и спирачки, а също и
протокол от изпитване за съвместимост на инерционен тип управлаващо устройство,
спирачно задвижване и спирачки на ремарке; тези протоколи от изпитване да съдържат
поне данните, посочени в допълнения № 2, 3 и 4 от това приложение.
9.

СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ УПРАВЛЯВАЩОТО УСТРОЙСТВО И СПИРАЧКИТЕ НА
ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

9.1.

Като се вземат предвид характеристиките на управляващото устройство (допълнение № 2),
характеристиките на спирачките (допълнение № 3) и на посочените в т. 4 от допълнение №
4 към това приложение характеристики за ремаркето, превозното средство се проверява
дали инерционната спирачна уредба на ремаркето отговаря на определените изисквания.

9.2.

Общи изпитвания за всички типове спирачки

9.2.1. Частите от задвижването, които не са били изпитани по същото време, когато е изпитвано
управляващото устройство или спирачките, се изпитват върху превозното средство.
Резултатите от изпитването трябва да се вписват в съответствие с допълнение № 4
(например iH 1 и η H 1 ).
9.2.2. Маса
9.2.2.1. Максималната маса на ремаркето G А трябва да е не по-голяма от максималната маса G ' А,
разрешена за управлаващото устройство.
9.2.2.2. Максималната маса на ремаркето G А трябва да е не по-голяма от максималната маса G В,
която може да бъде спряна чрез едновременното задействане на всичките спирачки на
ремаркето.
9.2.3. Сили
9.2.3.1. Граничната стойност на силата на задействане K А трябва да e не по-малка от 0,02 . g . GA и
не по-голяма от 0,04 . g . GA.
9.2.3.2. Максималната сила на натиск D 1 трябва да e не по-голяма от 0,10 . g . GA за ремаркета с
твърда връзка и от 0,067 . g . G'A при ремаркета с няколко оси с шарнирен теглич.
9.2.3.3. Максималната сила на теглене D 2 трябва да е в интервала между 0,1 . g . GA и 0,5 . g . GA.
9.3.

Изпитване за спирачната ефективност

9.3.1. Сумата на спирачните сили, действащи по обиколката на колелата на ремаркето трябва да е
не по-малка от B * = 0,5 . g . GA при съпротивление на търкаляне 0,01 . g . GA; това
съответства на спирачна сила B = 0,49 . g . GA. В този случай допустимата максимална сила
на теглене трябва да бъде:
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D* = 0,067 . g . GA

за ремаркета с няколко оси с шарнирен теглич;

D* = 0,10 . g . GA

за ремаркета с твърда връзка.

За проверка спазването на тези условия, трябва да се прилагат следните неравенства:
9.3.1.1. За инерционни спирачни уредби с механично спирачно задвижване

B.R
1
 ρ + nPO  ( D * − K ) . η ≤ iH .


H

9.3.1.2. За инерционни спирачни уредби с хидравлично спирачно задвижване

B.R
ih
1
 n . ρ ' + Po  ( D * − K ) . η ≤ F .


H
HZ

9.4.

Проверка на хода на управлаващото устройство

9.4.1. При устройства за управление на ремаркета с няколко оси с шарнирен теглич, при които
системата от спирачни лостове зависи от местоположението на теглещото устройство,
ходът на управлаващото устройство s трябва да е по-голям от ефективния ход на
управлаващото устройство s'; разликата в дължината трябва да е най-малко равна на
загубата на ход s o . Ходът s o трябва да е не по-голям от 10 % от ефективния ход s'.
9.4.2. Ефективният (полезният) ход на управлаващото устройство s' се определя по следния
начин:
9.4.2.1. когато системата от спирачни лостове зависи от ъгловото положение на теглещото
устройство, тогава
s' = s - s o ;
9.4.2.2. когато няма загуба на ход, тогава
s' = s ;
9.4.2.3. за хидравлични спирачни уредби
s' = s - s″ .
9.4.3. За проверка достатъчността на хода на управлаващото устройство, се използват следните
неравенства:
9.4.3.1. при инерционни спирачни уредби с механично спирачно задвижване:
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iH ≤

s1
;
s B* . ig

9.4.3.2. при инерционни спирачни уредби с хидравлично спирачно задвижване:
ih
s1
≤
FHZ 2s B* . nFRZ . ig '

9.5.

Допълнителни проверки

9.5.1. При инерционни спирачни уредби с механично спирачно задвижване се извършва проверка
за правилно монтирана системата лостове, посредством която се предават силите от
управлаващото устройство към спирачките.
9.5.2. При инерционни спирачни уредби с хидравлично спирачно задвижване се извършва
проверка на хода на главния спирачен цилиндър, който трябва да е не по-малък от s / ih . Не
се допуска по-ниска стойност.
9.5.3. Общото поведение на превозното средство при спиране подлежи на пътно изпитване, което
се провежда при различни скорости, с различни нива на спирачните сили и начини на
задействане на спирачките. Не се допускат самопроизволни трептения (отклонения), които
не затихват.
10.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ
Посочените по-горе изисквания се прилагат за най-използваните инерционни спирачни
уредби с механично или хидравлично спирачно задвижване, в частност поставяни на
ремаркета, на които колелата са оборудвани с един тип спирачка и един тип гуми. За
проверка на специални конструкции, посочените по-горе изисквания трябва да се адаптират
конкретно за всеки отделен случай.
______________________
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Приложение № 12 – Допълнение № 1

GA

Фиг. 1. Означения, валидни за всички типове спирачки
(виж т. 2.2 от това приложение)
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η HO =

P'x
1
⋅
Dx − K iHO

Фиг. 2. Mеханично задвижване
(виж т. 2.2.10 и 5.3.2 от това приложение)

η HO =

Px
F
⋅ HZ
Dx − K ih

Фиг. 3. Хидравлично задвижване
(виж т. 2.2.10 и 5.4.2 от това приложение)
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Съединителен лост и гърбица

ia =

a
2b

ig =

a. d
b. c

Централен задвижващ механизъм на челюстите
(празен ход)
S B* = 1,2 + 0,2% . 2r , mm

Спирачна гърбица

ia =

a
b

ig = 2 ⋅

a.d
b.c
Фиг. 4. Проверки на спирачките
(виж т. 2.2.22 и 2.3.4 от това приложение)

Rev.1/Add.12/Rev.4
Правило № 13
стр. 139

Управляващо
устройство
i HO =

1 − 1'
2 − 2'

1.3 Спирачно
задвижване
iH 1 =

2 − 2'
3 − 3'

Фиг. 5. Спирачна уредба с механично задвижване
(виж т. 2.3 от това приложение)

Rev.1/Add.12/Rev.4
Правило № 13
стр. 140

ρ
Фиг. 6. Механична спирачка
(виж т. 2.3.6 и 7.2.3.1 от това приложение)

ρ'=

Mx
Px − Po

Фиг. 7. Хидравлична спирачка
(виж т. 2.4.6 и 7.2.3.2 от това приложение)
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1.2 Управляващо устройство

1.4 Спирачки

Фиг. 8. Спирачна уредба с хидравлично задвижване
(виж т. 2.4 от това приложение)
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Приложение № 12 – Допълнение № 2
ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО УСТРОЙСТВО
НА ИНЕРЦИОННА СПИРАЧНА УРЕДБА
1.

Производител ……………………………………………………………..……………..................

2.

Mарка ………………………………………………………………................…………………….

3.

Тип ………………………………………………………………………………………..................

4.

Характеристики на ремаркета, при които управлаващото устройство
е предвидено от производителя:

4.1.

маса G' A = …………………………………………………………………............………........ kg

4.2.

допустима вертикална статична сила при главата на теглещото устройство ………........…. N

4.3.

ремарке с твърда връзка/ многоосово ремарке с шарнирен теглич 1/ ………………………..

5.

Кратко описание (списък на приложените планове и оразмерени чертежи)

6.

Основна диаграма на управлаващото устройство

7.

Ход

8.

Понижаващо предавателно число на управляващото устройство:

8.1.

с механично задвижване 1/

s = …………………………………………………………………...…………….......... mm

iH O = от ...........…………………………......... до .……………………….........………....... 2/
8.2.

с хидравлично задвижване

1/

ih = от ……………………………………… до ……………………………..…………… 2/
FHZ = .…………………………………………………………………………….................... cm 2
ход на главния спирачен цилиндър ……………………………..……………..................... mm
9.

Резултати от изпитването:

9.1.

Коефициент на полезно действие
с механично задвижване 1/ η H =

…………………………………………….……….................

с хидравлично задвижване 1/ η H = …………………….………………..…………….................
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9.2.

Спомагателна сила K = ………………………………………………………...………............. N

9.3.

Максимална сила на натиск D1 = …………………………………………..…………............. N

9.4.

Максимална сила на теглене D2 = ……………………………………………….……............. N

9.5.

Гранична стойност на силата на задействане K A = …………………….……………............. N

9.6.

Загуба на ход и свободен ход:
когато положението на теглещото устройство има ефект sO
с хидравлично задвижване s"

1/

1/

= ………………....…........ mm

= …………………………………………….……….......... mm

9.7.

Ефективен (полезен) ход на управлаващото устройство s ' = …………….....………...... mm

9.8.

Осигурява се/не се осигурява устройство за защита от претоварване, съгласно т. 3.6 от това
приложение 1/

9.8.1. Когато устройството за защита от претоварване е монтирано преди задвижващия лост на
управлаващото устройство:
9.8.1.1. гранична стойност на силата на задействане на устройството за защита от претоварване
DA = ………………………………………………………………………..……………............. N
9.8.1.2. когато устройството за защита от претоварване е механично 1/
максималната сила P'max , която инерционното управлаващо устройство може да развие
P'max / i HO = …………………………………………………………………….…………............. N
9.8.1.3. когато устройството за защита от претоварване е хидравлично 1/
максималното хидравлично налягане, което инерционното управлаващо устройство може
да развие
p'max / iH = …………………………………………………………………….................... N / сm 2
9.8.2. Когато устройството за защита от претоварване е монтирано след задвижващия лост на
управлаващото устройство:
9.8.2.1. Гранична стойност на силата на задействане на устройството за защита от претоварване
когато устройството за защита от претоварване е механично 1/ DA i HO = ..........……........... N
когато устройството за защита от претоварване е хидравлично 1/ DA ih = ..............….......... N
9.8.2.2. Когато устройството за защита от претоварване е механично 1/
максималната сила P'max , която инерционното управлаващо устройство може да развие
P'max = ……………………………………………………………………………........................ N
9.8.2.3. когато устройството за защита от претоварване е хидравлично 1/
максималното хидравлично налягане, което инерционното управлаващо устройство може
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да развие
P'max = ……………………………………………………………………………................ N/cm 2
10.

Техническа служба, провела изпитванията …………………………………….........……...........

11.

Описаното по-горе управлаващо устройство отговаря/не отговаря 1/ на изискванията на т. 3,
4 и 5 от това приложение.
Дата ………………………………………………………………………………………………….
Подпис ………………………………………………………………………………………………

____________________

______________________________
1
2

/ Излишното се задрасква.
/ Да се посочат размерите, отношението между които е послужило за определяне на i HO или ih .
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Приложение № 12 – Допълнение № 3
ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА СПИРАЧКА

1.

Производител ……………………………………………………………..……………..................

2.

Марка ……………………………………………………………………………………..................

3.

Тип ………………………………………………………………………………………..................

4.

Технически допустима максимална маса на колело GBO = ……………..………................... kg

5.

Максимален спирачен момент M max = ……………………………………………………… Nm
(както е посочено от производителя, съгласно т. 6.2 от това приложение)

5.1.

Изпитвателен спирачен момент = ……………………………………………………..……. Nm
(съответно съгласно т. 6.2.1 и 6.2.2 от това приложение)

6.

Динамичен радиус на търкаляне на гумите
Rmin = …………………………………. m;

Rmax = …………………….…..................... m;

7.

Кратко описание
(Списък на приложените схеми и оразмерени чертежи)

8.

Основна диаграма на спирачката

9.

Резултати от изпитването:

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9.6.1.

механична спирачка 1/
Понижаващо предавателно число
i g = .............…………………...... 2
Ход на свиване на спирачката (на
притискане на спирачните
челюсти)
s B = ..................... mm
Предписан ход на свиване на
спирачката (на притискане на
спирачните челюсти)
s B* = .....……………............... mm
Сила на притискане
Po = .............………………........ N
Коефициент
ρ = ...........…………………........ m
Осигурено е/не е осигурено
устройство за защита от
претоварване, съгласно т. 3.6 от
това приложение
Спирачен момент, задействащ

9.1.А.
9.2.А.

9.3.А.

9.4.А.
9.5.А.
9.6.А.

9.6.1.А.

хидравлична спирачка 1/
Понижаващо предавателно число
i' g = .........………………….......... 2/
Ход на свиване на спирачката (на
притискане на спирачните челюсти)
s B = ..................... mm
Предписан ход на свиване на
спирачката (на притискане на
спирачните челюсти)
s B* = ...............……………….... mm
Налягане на притискане
po = .........………………............ MPa
Коефициент
ρ′ = .....…………………............... m
Осигурено е/не е осигурено
устройство за защита от
претоварване, съгласно т. 3.6 от това
приложение
Спирачен момент, задействащ
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устройството за защита от
претоварване
МА = ...........……………........... Nm
Максимално допустима сила за
M max
Pmax = .............……………........ N

9.7.

9.7.А.

9.8.А.

9.9.А.

устройството за защита от
претоварване
МА = ..........………………........... Nm
Максимално допустимо налягане за
M max
pmax = ............……..…...…….... MPa
Площ на цилиндъра на
колелото
FRZ = ................……………..... cm 2
pmax = ............………….…........ MPa
Обем на течността
(за дискови спирачки)
V60 = .......………………............. cm3

10.

Техническа служба, провела изпитването .......…………………………………………..............

11.

Описаната спирачка съответства/не съответства 1/ на изискванията по т. 3 и 6 от условията
за изпитване на превозни средства, които са оборудвани с описаните в това приложение
инерционни спирачни уредби.

Спирачката може/не може 1/ да се използва в инерционна спирачна уредба без устройство за
защита от претоварване.
Дата: ………………………………………………………………………
Подпис: ……………………………………………………………………

____________________

______________________________
1/
2

Излишното се задрасква.
/ Да се посочат размерите, отношението между които е послужило за определяне на i g и i' g .
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Приложение № 12 – Допълнение № 4
ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ СЪВМЕСТИМОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩОТО
УСТРОЙСТВОТО НА ИНЕРЦИОННАТА СПИРАЧКА, ЗАДВИЖВАНЕТО И
СПИРАЧКИТЕ НА РЕМАРКЕТО
1.

Управляващо устройство ……………………………………………………………..…………..
описано в приложения протокол от изпитване (виж допълнение № 2 от това приложение)
Прието понижаващо предавателно число:
1/
2/
1/
2/
i HO = ……………………………….. или iH = ……………………………………..
(трябва да бъде в границите, посочени в т. 8.1 или 8.2 на допълнение № 2 от това
приложение)

2.

Спирачки
описани в приложения протокол от изпитване (виж допълнение № 3 от това приложение)

3.

Спирачно задвижване на ремаркето

3.1.

Кратко описание и основна схема

3.2.

Понижаващо предавателно число и коефициент на полезно действие на механичното
задвижване на ремаркето
iH 1

ηH1

1/

= …………………………………………………………………………………………… 2/
1/
= …………………………………………………………………….……………………….

4.

Ремарке

4.1.

Производител ……………………………………………………………………………………

4.2.

Марка …………………………………………………………………………………………….

4.3.

Тип ……………………………………………………………………………………………….

4.4.

Тип връзка на теглича: ремарке с единична ос с твърда връзка/многоосово ремарке с
шарнирен теглич 1/

4.5.

Брой на спирачките n = ……………………………………………………………………………

4.6.

Технически допустима максимална маса G A = .......…………………………………......... kg

4.7.

Динамичен радиус на търкаляне на гумите R = ......………………………………….......... m

4.8.

Допустима сила върху теглителното устройство

1
2

/ Излишното се задрасква.
/ Посочват се дължините, които са използвани за определяне на i HO , ih или

iH 1 .
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D* = 0,10 . g . G A

1/

= .......…………………………………………………………….……...... N

или
D* = 0,067 . g . G A

4.9.

1/

= .....………………………………………………………………........... N

Необходима спирачна сила B* = 0,5 . g . G A = ..………………………………………........... N

4.10. Спирачна сила B* = 0,49 . g . G A = .........…………………………………………………....... N
5.

Съвместимост - резултати от изпитването

5.1.

Граничнa сила 100 . K A / ( g . G A ) = ………………………………………………………………
(трябва да бъде между 2 и 4)

5.2.

Максимална сила на натиск 100 . D1 /( g . G A ) = …………………..…………………………….
(трябва да бъде не по-голяма от 10 за ремаркета с твърда връзка, или от 6,7 за многоосови
ремаркета с шарнирен теглич)

5.3.

Максимална теглителна сила 100 . D2 /(g . G A ) = ………………….…………………..………...
(трябва да бъде между 10 и 50)

5.4.

Технически допустима максимална маса на инерционното управлаващо устройство
G′A = …………………………………………………………………………………………… kg
(трябва да бъде не по-малка от G A )

5.5.

Технически допустим максимална маса за всички спирачки на ремаркето
GB = n . GBO = ………………………………………………………………………………… kg
(трябва да бъде не по-малка от G A )

5.6.

Максимален спирачен момент на спирачките
n . M max / (B . R) = ………………………………………………………………………………….
(трябва да бъде равен на или по-голям от 1,2)

5.6.1. На инерционното управляващо устройство на спирачките1/ е монтирано/не е монтирано1/
устройство за защита от претоварване по смисъла на т. 3.6 от това приложение.
5.6.1.1.в случай на механично устройство за защита от претоварване на инерционното
управляващо устройство 1/
n . Pmax /( iH 1 . η H 1 . P'max ) = …………………………………………………………………….
(трябва да бъде равен или по-голям от 1,0)
5.6.1.2.в случай на хидравлично устройството за защита от претоварване на инерционното
управляващо устройство 1/
Pmax / P'max = ………………………………………………………………………………………..
(трябва да бъде равен или по-голям от 1,0)
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5.6.1.3. когато устройството за защита от претоварване е монтирано на инерционното управлаващо
устройство:
граничната сила DA / D * = ………………………………………………………………………
(трябва да бъде равна или по-голяма от 1,2)
5.6.1.4. когато е монтирано устройството за защита от претоварване на спирачката:
граничния момент n . M A /( B . R ) = ……………………………………………………………..
(трябва да бъде равен или по-голям от 1,2)
5.7.

Инерционна спирачна уредба с механично спирачно задвижване1/

5.7.1. iH = i HO . iH 1 = ……………………………………………………………………………………..
5.7.2. η H = η HO . η H 1 =

………………………………………………………………………………..

5.7.3.

B.R
1
 ρ + n . Po  (D * − K ) . η = ………..


H

(трябва да бъде не по-голямо от iH )
5.7.4.
s'
= ……….
S B* . i g

(трябва да бъде не по-голямо от iH ).
5.8.

Инерционна спирачна уредба с хидравлично спирачно задвижване 1/

5.8.1. ih / FHZ = ………………………………………………………………………………………….
5.8.2.
B.R

1
 n . ρ ′ + Po  (D * − K ) . η = …………


H

(трябва да бъде не по-голямо от ih / FHZ )
5.8.3.
s'
= …………..
2s B* . n . FRZ . i g′

(трябва да бъде не по-малко от ih / FHZ )
5.8.4. s/ ih = ………………………………………………………………………………………………..
(трябва да бъде не по-голямо от хода на главния цилиндър, както е посочено в т. 8.2 от
допълнение № 2 към това Правило)
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6.

Техническа служба, провела изпитването ………………………………………………………..

7.

Описаната по-горе инерционна спирачна уредба отговаря/не отговаря 1/ на изискванията по
т. 3 до 9 от това приложение.
Дата ………………………………………………………………………………………………….
Подпис ……………………………………………………………………………………………..
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Приложение № 13
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СНАБДЕНИ С
АНТИБЛОКИРАЩИ СИСТЕМИ
1.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

Това приложение определя изисквания за спирачни характеристики на пътните превозни
средства, снабдени с антиблокиращи системи. Освен това, предназначените да теглят
ремаркета моторни превозни средства, и оборудваните с пневматични спирачни уредби
ремаркета, когато превозните средства са натоварени, трябва да отговарят на посочените в
приложение № 10 от това Правило изисквания за съвместимост.

1.2.

Известните сега антиблокиращи системи се състоят от един или няколко сензори (датчици),
контролер(-ри) и модулатор(-ри). Всяко устройство с различна конструкция, което може да
бъде внедрено в бъдеще, или антиблокираща функция, интегрирана в друга система, се
разглеждат като антиблокиращи системи по смисъла на това приложение и приложение №
10 към това Правило, когато техните характеристики са еднакви с тези, предписани от това
приложение.

2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.

“Антиблокираща система” е частта от работната спирачна уредба, която по време на
спиране автоматично регулира степента на плъзгането по направление на въртенето на
едно или няколко колела на превозното средство.

2.2.

“Сензор (датчик)” е компонентът, предназначен да определя и предава към контролера
информация за условията на въртене на колелото(-ата) или за динамичните условия на
движението на превозното средство.

2.3.

“Контролер” е компонентът, предназначен да обработва данните, получавани от сензора(рите) и да подава сигнал към модулатора.

2.4.

“Модулатор” е компонентът, предназначен да променя спирачната(-ите) сила(-и) в
зависимост от сигнала, получен от контролера.

2.5.

“Пряко управлявано колело” е колелото, чиято спирачна сила се модулира в зависимост от
данните, получавани поне от неговия сензор 1/.

2.6.

“Непряко управлявано колело” е колелото, чиято спирачна сила се модулирана в
зависимост от данните, получавани от сензора(-рите) на друго(-ги) колело(-ла) 1/.

1

/ Антиблокиращите системи с управление от колело, което се намира върху повърхността с по-високия коефициент
на сцепление, трябва да включват и двата вида пряко и непряко управлявани колела; при системите с управление от
колело, което се намира върху повърхността с по-ниския коефициент на сцепление, всички колела със сензори трябва
да са пряко управлявани.
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2.7.

“Непрекъсната цикличност” означава, че антиблокиращата система непрекъснато модулира
спирачна сила, за да предотврати блокирането на пряко управляваните колела.
Задействането на спирачката, когато модулацията се извършва само веднъж в процеса до
спирането, не трябва да се приема, че отговаря на това определение.
В случай на ремаркета с пневматични спирачни уредби, работата на антиблокиращата
спирачна система в режим на непрекъсната цикличност се осигурява само тогава, когато
налягането във всеки спирачен привод на пряко управляваното колело с повече от 1 bar
превишава максималното налягане в режим на цикличност по време на дадено изпитване.
Наличното захранващо налягане не може да превишава 0,8 MPa.

3.

ТИПОВЕ АНТИБЛОКИРАЩИ СИСТЕМИ

3.1.

Приема се, че моторното превозно средство е оборудвано с антиблокираща система по
смисъла на т. 1 от приложение № 10 към това Правило, когато е снабдено с една от
следните системи:

3.1.1. Антиблокираща система от категория 1:
Превозното средство, оборудвано с антиблокираща система от категория 1, трябва да
отговаря на всичките изисквания от това приложение.
3.1.2. Антиблокираща система от категория 2:
Превозно средство, оборудвано с антиблокираща система от категория 2, трябва да
отговаря на всичките изисквания от това приложение, с изключение на тези в т. 5.3.5.
3.1.3. Антиблокираща система от категория 3:
Превозното средство, оборудвано с антиблокираща система от категория 3, трябва да
отговаря на всичките изисквания от това приложение, с изключение на тези в т. 5.3.4 и
5.3.5. За такива превозни средства всяка отделна ос (или ходов агрегат), която няма поне
едно пряко управлявано колело, трябва да изпълнява условията за реализираното сцепление
и последователността при блокиране на колелата от приложение № 10 на това Правило,
като се отчитат съответно коефициентът на спиране и натоварването. Изпълнението на тези
изисквания може да бъде проверено върху пътно покритие с висок (около 0,8) или нисък
(0,3 максимум) коефициент на сцепление чрез изменение на силата, прилагана върху органа
за управление на работната спирачна уредба.
3.2.

Приема се, че ремаркето е оборудвано с антиблокираща система по смисъла на т. 1 от
приложение № 10 към това Правило, когато най-малко две колела от противоположни
страни на превозното средство са пряко управлявани, а всички останали колела са пряко
или непряко управлявани от антиблокиращата система. При ремаркетата най-малко две
колела на една предна ос и две колела на една задна ос трябва да бъдат пряко управлявани,
като всяка една от тези оси има най-малко един независим модулатор, а всички останали
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колела са пряко или непряко управлявани. В допълнение ремарке, оборудвано с
антиблокираща система, трябва да отговаря на едно от следните условия:
3.2.1. Антиблокираща система от категория A:
Ремарке, оборудвано с антиблокираща система от категория A, трябва да отговаря на
всичките изисквания от това приложение.
3.2.2. Антиблокираща спирачна система от категория В:
Ремарке, оборудвано с антиблокираща система от категория В, трябва да отговаря на
всичките изисквания от това приложение, с изключение на тези в т. 6.3.2.
4.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

4.1.

Водачът трябва да се предупреждава с помощта на светлинен предупредителен сигнал за
всяка електрическа неизправност или неправилна работа на сензора, които влияят на
функционалните и експлоатационните характеристики на системата по отношение на
изисквания в това приложение, включително за тези в електрозахранването, във външната
верига на контролера(-ите), самия(-ите) контролер(-ри) 2/ и модулатора(-ите). За тази цел
може да бъде използван жълтият предупредителен сигнал, посочен в т. 5.2.1.29.1.2.

4.1.1. Предупредителният сигнал трябва да се включва при захранването на антиблокиращата
система и да се изключва, когато се установи, че в системата при неподвижно положение
на превозното средство няма нито една от указаните по-горе неизправности.
4.1.2. Статична проверка на сензора може да установи, че последният път, когато скоростта на
превозното средство е била по-голяма от 10 km/h, сензорът не е работил 3/. Също така в тази
фаза на проверката електрически управляемия(-ите) клапан(-ни) на пневматичния
модулатор трябва да се включи(-ат) поне веднъж.
4.2.

Моторните превозни средства, оборудвани с антиблокираща система и предназначени да
теглят оборудвано с такава система ремарке, с изключение на превозните средства от
категории M 1 и N1 , трябва да бъдат оборудвани с отделен светлинен предупредителен
сигнал за антиблокиращата система на ремаркето, който да отговаря на изискванията по т.
4.1 от това приложение. Трябва да се използват отделни жълти предупредителни сигнали,
посочени в т. 5.2.1.29.2, които се задействат чрез 5-щифтов електрически съединител по
ISO 7638:1996 4/.

2/

До приемане на еднакви процедури за изпитване, производителят трябва да предоставя на техническата
служба анализ за възможните неизправности в контролера(-рите) и последствията от тях. Тази информация трябва да
бъде обект на обсъждане и съгласуване между техническата служба и производителя на превозното средство.
3/

Предупредителният сигнал може да се включи отново при неподвижно превозно средство при условие, че
когато няма отказ, се изключва преди скоростта на превозното средство да достигне 10 km/h.
4/

В съответни случаи може да се използва 5- или 7-щифтов съединител по ISO 7638:1996.
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4.3.

При неизправност в антиблокиращата система, остатъчната спирачна ефективност трябва
да бъде предписаната за разглежданото превозно средство в случай на неизправност в част
от задвижването на работната спирачна уредба (виж т. 5.2.1.4 от това Правило). Това
изискване не се тълкува като отклонение от изискванията за спомагателната спирачна
уредба. В случай на ремаркета и неизправност в антиблокиращата система, съгласно т. 4.1,
остатъчната спирачна ефективност трябва да е не по-малка от 80 % от предписаната
ефективност в натоварено състояние за работната спирачна уредба на съответното ремарке.

4.4.

Работата на системата не трябва да се влияе неблагоприятно от въздействието на магнитни
или електрически полета. Това се постига чрез спазване на изискванията, регламентирани в
Правило № 10, серия поправки 02.

4.5.

Ръчно устройство за изключване или изменение на режима за управление 5/ на
антиблокиращата спирачна система може да не се предвижда, освен за моторни превозни
средства с повишена проходимост от категории N 2 или N 3 , определени в приложение № 7
от Консолидираната резолюция по конструкция на превозните средства (R.E.3); когато към
моторни превозни средства с повишена проходимост от категории N 2 или N 3 е поставено
такова устройство, трябва да се спазват следните условия:

4.5.1. за моторно превозно средство с антиблокираща система, предвидено в т. 4.5, устройството
за изключване или изменение на режима за управление трябва да отговаря на всички
съответстващи изисквания от приложение № 10 към това Правило;
4.5.2. светлинен предупредителен сигнал трябва да информира водача, че антиблокиращата
система е изключена или, че е изменен режимът за управление; за целта може да се
използва жълтият предупредителен сигнал за неизправност в антиблокиращата система,
посочен в т. 5.2.1.29.1.2;
4.5.3. антиблокиращата система трябва автоматично да се включва/връща отново към пътен
режим, когато устройството за пускане на двигателя се постави във “включено” (работен
режим) положение;
4.5.4. в предоставеното от производителя ръководство за експлоатация на превозното средство
трябва да е пояснено на водача за последствията от ръчното изключване или изменение на
режима за управление на антиблокиращата система;
4.5.5. посоченото в т. 4.5 устройство може, заедно с теглещото превозно средство, да изключва/
изменя режима за управление на антиблокиращата система на ремаркето. Не се допуска
отделно устройство само за ремаркето.
5.

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
5/

Приема се, че устройствата за изменение на режима за управление на антиблокиращата система не попадат
под действието на т. 4.5 от това приложение, когато при изменен режим за управление се спазват всички изисквания,
предвидени за дадената категория антиблокиращи системи, с които е оборудвано превозното средство. Обаче, в този
случай трябва да се спазват изискванията на т. 4.5.2, 4.5.3 и 4.5.4 от това приложение.
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5.1.

Потребление на енергия
Моторните превозни средства, оборудвани с антиблокиращи системи, трябва да запазват
своята спирачна ефективност при пълно задействане на органа за управление на работната
спирачна уредба за продължителен период от време. Изпълнението на това изискване се
проверява с помощта на следните изпитвания:

5.1.1. Процедура за провеждане на изпитването
5.1.1.1. Началното ниво на енергията в резервоара(-рите) трябва да съответства на стойността,
определена от производителя. Това ниво трябва да е не по-малко от необходимото за
осигуряване на спирачната ефективност, предписана за работната спирачна уредба на
превозното средство в натоварено състояние. Резервоарът(-рите) за допълнителното
пневматично оборудване трябва да бъде(-дат) изолиран(-ни).
5.1.1.2. При начална скорост не по-ниска от 50 km/h върху пътно покритие с коефициент на
сцепление не по-висок от 0,3 6/, спирачките на натоварено превозно средство трябва
напълно да се задействат за време t, в продължение на което се отчита изразходваната
енергия от непряко управляваните колела и от всички пряко управлявани колела, които
през цялото време трябва да остават под действието на антиблокиращата система.
5.1.1.3. След това двигателят на превозното средство трябва да се изключи или да се прекрати
захранването към резервоара(-рите) на енергийното задвижване.
5.1.1.4. След това при неподвижно превозно средство трябва четири пъти последователно да се
задейства напълно органът за управление на работната спирачка.
5.1.1.5. При петото задействане на управляващото устройство, превозното средство трябва да
може да бъде спряно с ефективност, най-малко равна на предписаната при резервно
(аварийно) спиране за натоварено превозно средство.
5.1.1.6. По време на изпитванията на моторно превозно средство, конструирано да тегли ремарке,
оборудвано с пневматична спирачна уредба, захранващият въздухопровод се прекъсва, а
устройство за натрупване на енергия с капацитет 0,5 l се свързва към пневматичната
управляваща линия (в съответствие с приложение № 7, част А, т. 1.2.2.3 от това Правило).
При петото задействане на спирачките, съгласно т. 5.1.1.5, нивото на енергията, захранваща
пневматичната управляваща линия, не трябва да е по-ниско от половината от нивото, което
се получава след първото пълно задействане при начално енергийно ниво.
5.1.2. Допълнителни изисквания
5.1.2.1. Коефициентът на сцепление на пътното покритие трябва да се измерва с изпитваното
превозно средство по метода, описан в т. 1.1 от допълнение № 2 на това приложение.
6/

Когато няма такова подходящо за изпитване пътно покритие, по преценка на техническата служба, могат да
се използват гуми с голямо износване на протектора и с по-високи стойности на коефициента на сцепление - до 0,4.
Трябва да се записват действително получената стойност, типът на гумите и характеристиката на пътното покритие.
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5.1.2.2. Изпитването при спиране се провежда с неприсъединен двигател, работещ на празен ход и
с натоварено превозно средство.
5.1.2.3. Времето за спиране t се определя по следната формула:
t=

Vmax
(t трябва да бъде не по-малко от 15 s),
7

където t е в s, а Vmax представлява максималната конструктивна скорост на превозното
средство в km/h, при горна граница 160 km/h.
5.1.2.4. Когато времето t не може да бъде изпълнено при еднократно спиране, могат да се
извършат няколко цикъла на спиране, но общо не повече от четири.
5.1.2.5. Когато изпитването се състои от няколко цикъла на спиране, в интервалите между циклите
на изпитването не се допуска дозареждане с енергия.
Когато е необходимо, за втория, третия и четвъртия цикъл от изпитването по т. 5.1.1 на това
приложение може да се определи консумираната енергия, съответстваща на
първоначалното задействане на спирачките, чрез изваждане на енергията за едно пълно
натискане на педала на спирачната уредба от енергията за четири пълни натискания на
педала на спирачната уредба по начина, описан в т. 5.1.1.4 (5.1.1.5, 5.1.1.6 и 5.1.2.6).
5.1.2.6. Приема се, че предписаната ефективност по т. 5.1.1.5 от това приложение е постигната,
когато след четвъртото задействане при неподвижно превозно средство, нивото на
енергията в резервоара(-рите) е равно или по-голямо от необходимото за резервно
(аварийно) спиране с натоварено превозно средство.
5.2.

Реализиране (оползотворяване) на сцеплението

5.2.1. Реализираното (оползотвореното) сцепление при антиблокиращата система отчита
действителното увеличение на спирачния път спрямо неговата минимална теоретична
стойност. Приема се, че антиблокиращата система отговаря на изискванията, когато е
изпълнено условието ε ≥ 0,75 , където ε е реализираното сцепление, определено в
допълнение № 2, т. 1.2 от това приложение.
5.2.2. Реализираното сцепление ε трябва да се измерва при начална скорост 50 km/h върху пътно
покритие с коефициент на сцепление от 0,3 6/ до около 0,8 (сух път). За отстраняване
влиянието на температурната разлика в спирачката, се препоръчва Z AL да се определи
преди определянето на k .
5.2.3. Изпитвателната процедура за определяне на коефициента на сцепление ( k ) и формулата за
изчисляване на реализираното сцепление ( ε ), трябва да съответства на посочената в
допълнение № 2 от това приложение.

Rev.1/Add.12/Rev.4
Правило № 13
стр. 157

5.2.4. Реализираното сцепление от антиблокиращата система трябва да се проверява на
комплектовани превозни средства, оборудвани с антиблокиращи системи от категории 1
или 2. За превозни средства, оборудвани с антиблокиращи системи от категория 3, на това
изискване трябва да отговаря(-рят) само оста(-ите) с най-малко едно пряко управлявано
колело.
5.2.5. Условието ε ≥ 0,75 трябва да се проверява за натоварено и ненатоварено превозно
средство.
Изпитването с натоварено превозно средство върху пътно покритие с висок коефициент на
сцепление може да не се провежда, ако чрез прилагане на предписаната сила върху органа
за управление не може да се постигне задействане на антиблокиращата система с
непрекъсната цикличност.
При изпитване с ненатоварено превозно средство, силата върху органа за управление може
да бъде увеличена до 100 daN, когато чрез прилагане на пълната сила 7/ на задействане не
може да се постигне непрекъсната цикличност. Когато и 100 daN са недостатъчни за
постигне на непрекъсната цикличност, изпитването може да не се провежда. За целите на
това изпитване, при пневматични спирачни уредби, налягането на въздуха трябва да не
превишава налягането при изключено състояние.
5.3.

Допълнителни проверки
При натоварено и ненатоварено превозно средство, с неприсъединен двигател, трябва да
бъдат извършени следните допълнителни проверки:

5.3.1. Пряко управляваните от антиблокиращата система колела трябва да не блокират върху
пътно покритие, определено в т. 5.2.2 от това приложение, при рязко прилагане на пълна
сила 7/ върху органа за управление при ниска начална скорост 40 km/h и при висока начална
скорост, както е посочено в таблицата 8/ 9/:

7/

“Пълна сила” е максималната сила, предписана в приложение № 4 от това Правило за съответната
категория превозно средство; при необходимост се допуска използването на по-голяма сила, когато тя е необходима за
задействане на антиблокиращата система.
8/

Изискванията по тази точка се прилагат от 13 март 1992 г. (Решение на Работната група по конструкция на
превозните средства, TRANS/SC1/WP29/341, пункт 23).
9/

Целта на тези изпитвания е да се провери, че колелата не блокират и превозното средство запазва
устойчивост; следователно не е необходимо провеждането на пълни спирания до неподвижно състояние на
превозното средство върху повърхност с нисък коефициент на сцепление.
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Категория превозно средство
Повърхност с
висок коефициент
на сцепление

Повърхност с
нисък коефициент
на сцепление

Максимална скорост
на изпитване

Всички категории, освен N 2 ,
N 3 , в натоварено състояние

0,8 Vmax ≤ 120 km/h

N 2 , N 3 , в натоварено
състояние
M 1 , N1

0,8 Vmax ≤ 80 km/h

M 2 , M 3 , N 2 , с изключение
на седлови влекачи за
полуремаркета
N 3 и седлови влекачи за
полуремаркета
N2

0,8 Vmax ≤ 120 km/h
0,8 Vmax ≤ 80 km/h
0,8 Vmax ≤ 70 km/h

5.3.2. Когато оста преминава от повърхност с висок коефициент на сцепление ( k H ) към
повърхност с нисък коефициент на сцепление ( k L ), където k H ≥ 0,5 и k H / k L ≥ 2, 10/ и е
приложена пълна сила 7/ върху органа за управление, пряко управляваните колела не трябва
да блокират. Скоростта на движението и моментът на задействане на спирачките трябва да
бъдат избрани така, че при антиблокираща система в режим на непрекъсната цикличност
върху повърхност с висок коефициент на сцепление, преходът от едната повърхност към
другата да се извършва на висока и на ниска скорост при условията, определени в т. 5.3.1 от
това приложение 9/.
5.3.3. Когато превозното средство преминава от повърхност с нисък коефициент на сцепление
( k L ) към повърхност с висок коефициент на сцепление ( k H ), където k H ≥ 0,5 и k H / k L ≥ 2
10/
, с прилагане на пълна сила 7/ върху органа за управление, то спирачното закъснение на
превозното средство трябва да нараства до подходяща висока стойност за приемлив период
от време и превозното средство не трябва да се отклонява от първоначалната посока.
Скоростта на движението и моментът на задействане на спирачките трябва да бъдат
избрани така, че при антиблокираща система в режим на непрекъсната цикличност върху
повърхност с нисък коефициент на сцепление, преходът от едната повърхност към другата
да се извършва при скорост около 50 km/h.
5.3.4. За превозни средства, оборудвани с антиблокиращи системи от категории 1 и 2, когато
десните и лявите им колела са разположени върху повърхности с различни коефициенти на
сцепление ( k H и k L ), където k H ≥ 0,5 и k H / k L ≥ 2 10/, пряко управляваните колела не
трябва да блокират, когато при скорост 50 km/h върху органа за управление рязко се
приложи пълна сила 7/.

10/

k h е коефициентът на пътното покритие с високо сцепление.
k L е коефициентът на пътното покритие с ниско сцепление.
k H и k L се измерват, както е посочено в допълнение № 2 от това приложение.
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5.3.5. Коефициентът на спиране за натоварени превозни средства, оборудвани с антиблокиращи
системи от категория 1, при условията по т. 5.3.4 от това приложение, трябва да
съответства на предписания в допълнение № 3 към това приложение.
5.3.6. При извършване на изпитванията по т. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 и 5.3.5 от това приложение се
допуска кратковременно блокиране на колелата. Освен това, блокиране на колела се
допуска и при скорост на превозното средство по-ниска от 15 km/h. Също така се допуска
блокиране на непряко управляваните колела при всяка скорост, когато при това не се
нарушават устойчивостта и управляемостта на превозното средство.
5.3.7. При изпитванията по т. 5.3.4 и 5.3.5 от това приложение, се допуска корекция на
направлението на движението чрез кормилното управление, когато ъглът на завъртване на
кормилното колело не надвишава 120° през първите 2 s и общо не надвишава 240°. Освен
това, в началото на тези изпитвания надлъжната средна равнина на превозното средство
трябва да съвпада с границата между повърхностите с висок и нисък коефициент на
сцепление, и по време на тези изпитвания нито една (външна) част от гумите не трябва да
пресича тази граница.
6.

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РЕМАРКЕТА

6.1.

Потребление на енергия
Ремаркетата, оборудвани с антиблокиращи системи трябва да бъдат конструирани така, че
и след пълното задействане за определен интервал от време на органа за управление на
работната спирачна уредба, превозното средство да запази достатъчно енергия за спиране в
границите на допустимо разстояние.

6.1.1. Спазването на горното изискване трябва да се проверява с посочената по-долу процедура
при ненатоварено превозно средство, по прав и хоризонтален път с повърхност с добър
коефициент на сцепление 11/, с регулирани на минимална хлабина спирачки и с регулатор за
пропорционално разпределение на спирачните сили от натоварването (когато е монтиран
такъв), поставен в “натоварено” положение по време на изпитването.
6.1.2. При пневматични спирачни уредби началното ниво на енергия в резервоара(-рите) трябва
да бъде равно на налягане от 0,8 MPa при съединителната глава на захранващия
тръбопровод на ремаркето.
6.1.3. При начална скорост на превозното средство не по-ниска от 30 km/h спирачките трябва
напълно да се задействат за време t = 15 s, в продължение на което всички колела трябва да
остават под действието на антиблокиращата система. По време на това изпитване трябва да
се прекрати захранването към резервоара(-рите) на енергийното задвижване.

11/

Когато коефициентът на сцепление на изпитвателния пътен участък е прекалено висок и не позволява на
антиблокиращата система да влезе в непрекъснат цикличен режим на работа, изпитването може да се проведе на
повърхност с по-нисък коефициент на сцепление.

Rev.1/Add.12/Rev.4
Правило № 13
стр. 160

Когато времето t = 15 s не може да се изпълни за един спирачен цикъл, могат да се
използват допълнителни цикли. По времето на тези цикли не се допуска дозареждане на
резервоара(-рите) с нова енергия, а от втория цикъл нататък се отчита допълнителният
разход на енергия за захранване на приводите, например чрез следващата изпитвателна
процедура.
Налягането в резервоара(-рите) в началото на първия цикъл трябва да съответства на
нивото, посочено в т. 6.1.2 от това приложение. В началото на следващия(-щите) цикъл(-ли)
налягането в резервоара(-ите) след задействане на спирачките да e не по-малко от
налягането в резервоара(-ите) в края на предходния цикъл.
При следващия(-щите) цикъл(-ли) се отчита само времето от момента, в който налягането в
резервоара(-ите) е равно на налягането в края на предходния цикъл.
6.1.4. В края на спирането при неподвижно превозно средство, органът за управление на
работната спирачка трябва да се задейства напълно четири пъти. По време на петото
задействане, налягането в работните кръгове трябва да бъде достатъчно, за да се осигури
обща спирачна сила по периферията на колелата не по-малка от 22,5 % от максималното
натоварване на колелата при неподвижно превозно средство, без да се предизвиква
автоматично сработване на някоя спирачна уредба, независимо от контрола на
антиблокиращата система.
6.2.

Реализиране (оползотворяване) на сцеплението

6.2.1. Приема се, че оборудваните с антиблокираща система спирачни уредби отговарят на
изискванията, когато е изпълнено условието ε ≥ 0,75, където ε е реализираното сцепление,
определено в т. 2 от допълнение № 2 към настоящето приложение. Това условие се
проверява при ненатоварено превозно средство, на прав и хоризонтален път, с добър
коефициент на сцепление11/ 12/ на пътната повърхност.
6.2.2. За отстраняване влиянието от температурната разлика в спирачките, се препоръчва ZRAL да
се определи преди определянето на kg.
6.3.

Допълнителни проверки

6.3.1. При скорости по-високи от 15 km/h пряко управляваните от антиблокиращата система
колела не трябва да блокират при рязко прилагане на пълна сила 7/ върху органа за
управление на теглещото превозно средство. Това трябва да се проверява при условията,
посочени в т. 6.2 от настоящото приложение, при начални скорости от 40 km/h и 80 km/h.

12/

При ремаркета, които са оборудвани с регулиращо устройство за разпределение на спирачните сили в
зависимост от натоварването, настройката на налягането може да се увеличи, за да се осигури напълно работата на
антиблокиращата система.
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6.3.2. Условията по тази точка се отнасят само за ремаркета, оборудвани с антиблокираща
система от категория A. Когато дясното и лявото колела са разположени на повърхности с
различни максимални спирачни коефициенти ( Z RALH и Z RALL ), където
Z RALH

εH

≥ 0,5 и

Z RALH
≥ 2,
Z RALL

пряко управляваните колела трябва да не блокират, когато при скорост 50 km/h върху
органа за управление на теглещото превозно средство рязко се приложи пълна сила7/.
Отношението Z RALH / Z RALL може да се определи чрез процедурата, описана в т. 2 от
допълнение № 2 на това приложение или чрез изчисляване на отношението Z RALH / Z RALL .
При това условие ненатовареното превозно средство трябва да изпълнява изискванията по
отношение на коефициента на спиране, посочени в допълнение № 3 на това приложение 12/.
6.3.3. При скорости на превозно средство ≥ 15 km/h се допуска кратковременно блокиране на
пряко управляваните от антиблокиращата система колела, а при скорости < 15 km/h се
допуска произволно блокиране. Непряко управляваните колела могат да блокират при
произволна скорост, но при всички случаи това не трябва да влияе на устойчивостта на
превозното средство.
______________
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Приложение № 13 – Допълнение № 1
ОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТАБЛИЦА: ОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОЗНАЧЕНИЕ

БЕЛЕЖКИ

E

междуосово разстояние

ER

разстояние между централния болт и центъра на оста на полуремаркето (или
разстоянието между ухото на теглича и центъра на оста или осите на
ремарке с центрирална ос)

ε

реализираното (оползотвореното) сцепление от превозното средство:
отношение между максималния коефициент на спиране при задействана
антиблокираща система ( z AL ) и коефициента на сцепление ( k )

εi

стойност на ε, измерена на оста i (за моторни превозни средства, оборудвани
с антиблокираща система от категория 3)

εH

стойност на ε , измерена върху повърхност с висок коефициент на
сцепление

εL

стойност на ε , измерена върху повърхност с нисък коефициент на
сцепление

F

сила (N)

FbR

спирачна сила на ремаркето с изключена антиблокираща система

FbR max

максимална стойност на FbR

FbR max,i

стойност на FbR max със задействана спирачка само върху оста i на ремаркето

FbRAL

спирачна сила на ремаркето с включена антиблокираща система

FCnd

обща нормална статична реакция от пътя (пътната повърхност) върху
ненатоварените неспирани задвижвани оси на състава от превозни средства
в неподвижно състояние

FCd

обща нормална статична реакция от пътя (пътната повърхност) върху
ненатоварените неспирани задвижващи оси на състава от превозни средства
в неподвижно състояние

Fdyn

нормална динамична реакция от пътната повърхност при задействана
антиблокираща система

Fidyn

Fdyn на оста i за моторни превозни средства или за ремаркета

Fi

обща нормална статична реакция от пътната повърхност върху оста i

FM

обща нормална статична реакция от пътната повърхност върху всички
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ТАБЛИЦА: ОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОЗНАЧЕНИЕ

БЕЛЕЖКИ

колела на моторното (теглещото) превозно средство
1/

FMnd

обща нормална статична реакция от пътната повърхност върху неспираните
задвижвани оси на моторното превозно средство

FMd 1/

обща нормална статична реакция от пътната повърхност върху неспираните
задвижващи оси на моторното превозно средство

FR

обща нормална статична реакция от пътната повърхност върху всички
колела на ремаркето

FRdyn

обща нормална динамична реакция от пътната повърхност върху оста(-ите)
на полуремаркета или ремаркета с централна ос

FwM

1/

0,01 FMnd + 0,015 FMd

g

земно ускорение (9,81 m/s 2 )

h

височина на центъра на тежестта, определена от производителя и приета от
техническата служба, провеждаща изпитанието за одобряване

hD

височина на теглича (ухото за прикачване на ремаркето)

hK

височина на седловото устройство (централен болт)

hR

височина на центъра на тежестта на ремаркето

k

коефициент на сцепление между гумата и пътя

kf

стойност на коефициента k за една от предните оси

kH

стойност на k, определена върху повърхност с високо сцепление

ki

стойност на k, определена на оста i за превозно средство с антиблокираща
система от категория 3

kL

стойност на k, определена върху повърхност с ниско сцепление

klock

стойност на сцеплението при 100 % плъзгане

kM

стойност на коефициента k за моторно превозно средство

k peak

максимална стойност на k от кривата “сцеплението във функция на
плъзгането”

kr

стойност на коефициента k за една от задните оси

kR

стойност на коефициента k за ремаркето

P

маса на единично превозно средство (kg)

1/

FMnd и FMd при двуосни моторни превозни средства: тези означения могат да бъдат опростени до
съответстващите Fi означения.
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ТАБЛИЦА: ОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОЗНАЧЕНИЕ

БЕЛЕЖКИ

R

отношение на k peak към klock

t

интервал от време (s)

tm

средна стойност на t

t min

минимална стойност на t

z

коефициент на спиране

z AL

стойност на коефициента на спиране z за превозно средство със задействана
антиблокираща система

zC

стойност на коефициента на спиране z за състав от превозни средства при
спиране само на ремаркето и изключена антиблокираща система

zCAL

стойност на коефициента на спиране z за състав от превозни средства с при
спиране само на ремаркето и задействана антиблокираща система

zC max

максимална стойност на zc

zC max,i

максимална стойност на zc със задействана спирачка само на оста i на
ремаркето

zm

средна стойност на коефициента на спиране

z max

максимална стойност на z

z MALS

стойност на z AL за моторно превозно средство върху “неравна повърхност”

zR

стойност на коефициента на спиране z за ремарке с изключена
антиблокираща система

z RAL

стойност на z AL за ремарке със задействани спирачки на всички оси,
изключена спирачна уредба на теглещото превозно средство и
неприсъединен двигател

z RALH

стойност на z RAL , определена за повърхност с висок коефициент на
сцепление

z RALL

стойност на z RAL за повърхност с нисък коефициент на сцепление

z RALS

стойност на z RAL за раздвоена повърхност (две повърхности)

z RH

стойност на z R за повърхност с висок коефициент на сцепление

z RL

стойност на z R за повърхност с нисък коефициент на сцепление

z RH max

максимална стойност на z RH

z RL max

максимална стойност на z RL

z R max

максимална стойност на z R
______________
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Приложение № 13 – Допълнение № 2
РЕАЛИЗИРАНЕ (ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ) НА СЦЕПЛЕНИЕТО
1.

МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ ПРИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1.1.

Определяне на коефициента на сцепление (k)

1.1.1. Коефициентът на сцепление ( k ) се определя като отношение между максималните
спирачни сили без блокиране на колелата и съответното динамично натоварване на
спираната ос.
1.1.2. Трябва да се спира само една ос от изпитваното превозно средство при начална скорост 50
km/h. Спирачните сили трябва да са разпределени между колелата на оста така, че да се
постигне максимална ефективност. Антиблокиращата система трябва да бъде изключена
или да не се задейства при скорост между 40 km/h и 20 km/h.
1.1.3. За определяне на максималната стойност на спирачния коефициент на превозното средство
(zmax) трябва да бъдат проведени няколко изпитвания при постепенно увеличаване на
спирачното налягане. При всяко изпитване трябва да се поддържа постоянна сила върху
спирачния педал, а спирачният коефициент се определя чрез интервала от време t, през
който скоростта намалява от 40 km/h до 20 km/h, по формулата:
z=

0,566
,
t

zmax е максималната стойност на z; t е в s.
1.1.3.1. При скорост по-ниска от 20 km/h се допуска блокиране на колелата.
1.1.3.2. Като се започне от минимално измерената стойност за t , означена с t min , се избират три
стойности на t , намиращи се в интервала между t min и 1,05 t min и се изчислява тяхната
средно аритметична стойност t m , след което се определя
zm =

0,566
tm

Когато на практика не могат да се получат три подходящи стойности за времето, както са
дефинирани по-горе, може да се използва минимално измерената стойност на времето t min .
В такъв случай трябва да са изпълнени изискванията от т. 1.3.
1.1.4. Спирачните сили трябва да се изчисляват чрез измерения коефициент на спиране и силата
от съпротивлението при търкаляне на неспираната(-ните) ос(оси), чиято стойност е равна
на 0,015 от статичното натоварване на задвижващата ос и 0,010 от статичното натоварване
на задвижваната ос.
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1.1.5. Динамичното натоварване на оста трябва да бъде равно на това от формулите, дадени в
приложение № 10 от това Правило.
1.1.6. Стойността на коефициента на сцепление k се закръглява до третия десетичен знак.
1.1.7. След това изпитването се повтаря за другата(-ите) ос(-и), както е определено от т. 1.1.1 до
1.1.6 (за изключенията виж т. 1.4 и 1.5).
1.1.8. Например, за двуосно превозно средство със задна задвижваща ос, при спиране с предната
ос (l), коефициентът на сцепление ( k f) се получава по формулата:
kf =

z m . P . g − 0,015 . F2
.
h
F1 + ⋅ zm . P . g
E

1.1.9. Определя се един коефициент за предната ос k f и един за задната ос k r .
1.2.

Определяне на реализираното (оползотвореното) сцепление (ε)

1.2.1. Реализираното сцепление ( ε ) се определя като отношение между максималния коефициент
на спиране при задействана антиблокиращата система z AL и коефициента на сцепление
( k M ), т.е.

ε=

z AL
.
kM

1.2.2. Максималният коефициент на спиране ( z AL ) трябва да се измерва от начална скорост на
превозното средство 55 km/h с антиблокираща система в режим на непрекъсната
цикличност, на базата на средната стойност от три изпитвания, както е в т. 1.1.3 от това
допълнение, за интервала от време за намаляване на скоростта от 45 km/h до 15 km/h,
съгласно следната формула:
z AL =

0,849
.
tm

1.2.3. Коефициентът на сцепление k M се определя след измерване масата на превозното средство,
при отчитане на динамичните натоварвания на осите:
kM =

k f . F fdyn + kr . Frdyn
P.g

,

където:
F fdyn = F f +

h
⋅ z AL . P . g ;
E

Frdyn = Fr −

h
⋅ z AL . P . g .
E
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1.2.4. Стойността на ε се закръглява до втория десетичен знак.
1.2.5. За превозно средство, оборудвано с антиблокираща система от категория 1 или 2,
стойността на z AL трябва да се определя за цялото превозно средство със задействана
антиблокираща система, а реализираното сцепление ( ε ) се получава по същата формула,
дадена в т. 1.2.1 от това допълнение.
1.2.6. За превозно средство, оборудвано с антиблокираща система от категория 3, стойността на
z AL трябва да се измерва за всяка ос, която има поне едно пряко управлявано колело.
Например, за двуосно превозно средство със задвижване на задната ос, чиято
антиблокираща система действа само на задната ос (2), реализираното сцепление ( ε ) се
определя чрез формулата:
ε2 =

z AL . P . g − 0,010 . F1
.
h


k2 .  F2 − ⋅ z AL . P . g 
E



Това изчисляване се извършва за всяка ос, която има поне едно пряко управлявано колело.
1.3.

Когато ε > 1,00, измерванията за коефициентите на сцепление трябва да се повторят.
Допуска се отклонение до 10%.

1.4.

При триосни моторни превозни средства, за определяне на стойността на k за превозното
средство се използва само оста, която не е сдвоена с друга ос на ходовия агрегат 1/.

1.5.

За превозни средства от категории N 2 и N 3 с междуосово разстояние по-малко от 3,80 m и
h / E > 0,25, не се определя коефициентът на сцепление за задната ос.

1.5.1. В този случай реализираното сцепление ( ε ) се определя като отношение между
максималния коефициент на спиране със задействана антиблокираща система ( z AL ) и
коефициента на сцепление ( k f ), т.е.

ε=

z AL
.
kf

2.

МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПРИ РЕМАРКЕТА

2.1.

Общи положения

2.1.1. Коефициентът на сцепление ( k ) се определя като отношение между максималните
спирачни сили без блокиране на колелата и съответното динамично натоварване на
спираната ос.

1

/ До приемане на еднакви процедури за изпитване на превозни средства с повече от три оси и специални
превозни средства, те се определят съгласувано с техническата служба.
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2.1.2. Трябва да се спира само една ос от изпитваното ремарке при начална скорост 50 km/h.
Спирачните сили трябва да бъдат разпределени между колелата на оста така, че да се
постигне максимална ефективност. Антиблокиращата система трябва да бъде изключена
или да не се задейства при скорост между 40 km/h и 20 km/h.
2.1.3. За определяне на максималната стойност на коефициента на спиране на състав от превозни
средства ( zC max ) със задействане само на спирачките на ремаркето, трябва да бъдат
проведени няколко изпитвания при постепенно увеличаване на спирачното налягане. При
всяко изпитване трябва да се поддържа постоянна сила върху спирачния педал, а
коефициентът на спиране се определя чрез интервала от време t , през който скоростта
намалява от 40 km/h до 20 km/h, по формулата:
zc =

0,566
.
t

2.1.3.1. При скорост по-ниска от 20 km/h се допуска блокиране на колелата.
2.1.3.2. Като се започне от минимално измерената стойност за tmin, се избират три стойности за t,
намиращи се в интервала между tmin и 1,05 tmin , изчислява се тяхната средно аритметична
стойност t m , след което се определя
zC max =

0,566
.
tm

Когато на практика не могат да бъдат измерени три подходящи стойности за времето, както
са дефинирани по-горе, може да се използва измерената минимална стойност на времето
t min .
2.1.4. Реализираното (оползотвореното) сцепление ( ε ) се изчислява по формулата:

ε=

z RAL
kR

За ремаркета стойността на k се определя в съответствие с т. 2.2.3 от това допълнение, а за
полуремаркета - в съответствие с т. 2.3.1 от това допълнение.
2.1.5. Когато ε > 1,00, измерванията за коефициентите на сцепление трябва да се повторят.
Допуска се отклонение до 10 %.
2.1.6. Максималният коефициент на спиране z RAL се измерва с включена в режим на
непрекъсната цикличност антиблокираща система, без да се задейства спирачката на
теглещото превозно средство, на основание средната стойност от трите изпитвания, както е
посочено в т. 2.1.3 от това допълнение.
2.2.

Ремаркета
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2.2.1. Измерването на k (с изключена или нефункционираща антиблокираща система за интервал
от време за намаляване на скоростта от 40 km/h до 20 km/h) се извършва за предната и
задната оси.
За еднинична предна ос i:
FbR max i = z C max i ( FM + FR ) − 0,01FCnd − 0,015FCd ;
Fidyn = Fi +

z C max (FM . hD + g . P . hR ) − FWM . hD
;
E
kf =

FbR max i
.
Fidyn

За единична задна ос i:
FbR max i = z C max i ( FM + FR ) − 0,01FCnd − 0,015FCd ;
Fidyn = Fi −

z C max (FM . hD + g . P . hR ) − FWM . hD
;
E
kr =

FbR max i
.
Fidyn

2.2.2. Стойностите на kf и kr се закръглят до третия десетичен знак.
2.2.3. Коефициентът на сцепление kR се определя в пропорционална зависимост, при отчитане на
динамичните натоварвания на осите
kR =

k f . F fdyn + k r . Frdyn
P.g

.

2.2.4. Измерване на z RAL (с включена антиблокираща система)
z RAL =

zCAL . (FM + FR ) − 0,01FCnd − 0,015 FCd
.
FR

zRAL се определя при повърхност с висок коефициент на сцепление, а при превозни средства
с антиблокираща система от категория А и при повърхност с нисък коефициент на
сцепление.
2.3.

Полуремаркета и ремаркета с централна ос

2.3.1. Измерването на k (с изключена или нефункционираща антиблокираща система за интервал
от време за намаляване на скоростта от 40 km/h до 20 km/h) се извършва с монтирани
колела само на една ос и свалени колела на другата(-ите) ос(-и).
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FbRmax = zC max . (FM + FR ) − FWM ;
FRdyn = FR −

FbR max . hK + zC . g . P . (hR − hK )
;
ER

k=

FbR max
.
FRdyn

2.3.2. Измерването на z RAL (с включена антиблокираща система) се извършва с всички монтирани
колела.
FbRAL = zCAL . (FM + FR ) − FWM ;
FRdyn = FR −

FbRAL . hK + zC . g . P . (hR − hK )
;
ER

z RAL =

FbRAL
FRdyn

z RAL се определя на повърхност с висок коефициент на сцепление, а за превозни средства
с антиблокираща система от категория А и на повърхност с нисък коефициент на
сцепление.

______________
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Приложение № 13 – Допълнение № 3
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОКРИТИЯТА (ПОВЪРХНОСТИТЕ) С РАЗЛИЧНО СЦЕПЛЕНИЕ
1. 0. Моторни превозни средства
1.1.

Предписаният в т. 5.3.5 от това приложение коефициент на спиране може да бъде изчислен
като отношение на измерения коефициент на сцепление за двете покрития, върху които е
проведено изпитването. Тези две повърхности трябва да отговарят на условията,
предписани в т. 5.3.4 от това приложение.

1.2.

Коефициентите на сцепление ( k H и k L ), съответно на покритията с висок и нисък
коефициент на сцепление се определят в съответствие с условията по т. 1.1 от допълнение
№ 2 към това приложение.

1.3.

Коефициентът на спиране z MALS за натоварени моторни превозни средства се изчислява по
следната формула:
z MALS ≥ 0,75

4k L + k H
и z MALS ≥ k L .
5

2.

Ремаркета

2.1.

Предписаният в т. 6.3.2 от това приложение коефициент на спиране може да бъде изчислен
като отношение на измерените коефициенти на спирне z RALH и z RALL на двете покрития,
върху които се провеждат изпитванията, с включена антиблокираща система. Тези две
покрития трябва да отговарят на условията, посочени в т. 6.3.2 от това приложение.

2.2.

Коефициентът на спиране z RALS се изчислява по следните формули:
z RALS ≥

0,75 4 z RALL + z RALH
;
⋅
εH
5

и
z RALS >

z RALL

εH

.

Когато ε H > 0,95, се приема ε H = 0,95.

_____________
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Приложение № 13 – Допълнение № 4
МЕТОД ЗА ИЗБОР НА ПОКРИТИЕ (ПОВЪРХНОСТ) С НИСЪК
КОЕФИЦИЕНТ НА СЦЕПЛЕНИЕ
1.
1.

На техническата служба трябва да бъдат предоставени подробни данни за коефициента на
сцепление на избраното покритие, както е определен в т. 5.1.1.2 от това приложение.

1.1.

Тези данни трябва да включват кривата на коефициента на сцепление в зависимост от
плъзгането (от 0 до 100 % плъзгане) при скорост приблизително 40 km/h 1/.

1.1.1. Максималната стойност на коефициента, определен по кривата, е k peak, а стойността при
100 % плъзгане, е k lock.
1.1.2. Коефициентът R се определя като отношение между стойностите на k peak и k lock.
R=

k peak
klock

1.1.3. Стойността на R се закръглява до първия десетичен знак.
1.1.4. Стойността на коефициента R за използваната повърхност трябва да бъде между 1,0 и 2,0 2/.
2.

Преди провеждане на изпитванията техническата служба трябва да бъде убедена, че
избраното покритие отговаря на определените изисквания и трябва да бъде информирана за
следното:
а)

метод на изпитване за определяне на R ,

б)

тип на превозното средство (моторно превозно средство, ремарке, ………………),

в)
натоварване на осите и на гумите (изпитването трябва да се провежда при различни
натоварвания за различните гуми и получените резултати да бъдат представени на
техническата служба, която трябва да реши дали те са представителни, за да се одобри
превозното средство).

1/

До приемане на еднакви процедури за изпитване, за определяне кривата на сцепление за превозни средства
с максимална маса по-голяма от 3,5 t, може да се използва крива, определена за леки автомобили. В такъв случай за
превозни средства с максимална маса по-голяма от 3,5 t, отношението k peak към k lock се определя с помощта на
стойността на

k peak , съгласно допълнение № 2 от това приложение. Със съгласието на техническата служба,

описаният в тази точка коефициент на сцепление може да се определи и по друг метод при условие, че се покаже
равнозначността на стойностите k peak и k lock .
2/

При отсъствие на подходящо за изпитване пътно покритие, след съгласуване с техническата служба, се
допуска използването на такова с коефициент R до 2,5.
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2.1.

Стойността на R трябва да се запише в протокола от изпитването.
Състоянието на използваното покритие трябва да се проверява най-малко веднъж годишно
с представително превозно средство, за да се установи дали са устойчиви стойностите за R.

____________

Rev.1/Add.12/Rev.4
Правило № 13
стр. 174

Приложение № 14
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА РЕМАРКЕТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПИРАЧНИ УРЕДБИ
1.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

За целите на приложението, електрически спирачни уредби са работни спирачни уредби,
състоящи се от управляващо устройство, електромеханично устройство за задвижване и
фрикционни спирачки. Електрическото управляващо устройство, което управлява
подаваното към ремаркето електрическо напрежение, трябва да бъде разположено на
ремаркето.

1.2.

Електрическата енергия, необходима за електрическата спирачна уредба на ремаркето,
трябва да се осигурява от моторното превозно средство.

1.3.

Електрическите спирачни уредби трябва да се задействат чрез задействане на работната
спирачна уредба на моторното превозно средство.

1.4.

Номиналното напрежение трябва да бъде 12 V.

1.5.

Максималната стойност на електрическия ток трябва да бъде не по-голяма от 15 A.

1.6.

Електрическата връзка на електрическата спирачна уредба с моторното превозно средство
се осъществява посредством специално щепселно-контактно електрическо съединение,
съответстващо на …………….. 1/, чийто щепсел не трябва да е съвместим с контактите на
оборудването за осветление и светлинна сигнализация на превозното средство. Щепселът,
заедно с кабела, трябва да бъде разположен на ремаркето.

2.

УСЛОВИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА РЕМАРКЕТО

2.1.

Когато на ремаркето има акумулаторна батерия, която се зарежда от източника на енергия
на моторното превозно средство, тя трябва да се изключва от захранващия
електропроводник по време на спиране с работната спирачка на ремаркето.

2.2.

При ремаркета, чиято маса в ненатоварено състояние е по-малка от 75 % от максималната
им маса, спирачната сила трябва да се регулира автоматично като функция от състоянието
на натовареност на ремаркето.

2.3.

Електрическите спирачни уредби трябва да бъдат такива, че дори и при падане на
напрежението в свързващите електропроводници до стойност от 7 V, да се поддържа
ефективност на спиране 20 % от (сумата на) максималното(-ните) осово(-ви) натоварване(ния) при неподвижно състояние.
1

/ Разработва се. До приемането на изисквания за характеристиките на това специално съединение,
неговия тип трябва да се определя от националния компетентен орган, издаващ одобряването на типа.
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2.4.

Към шасито трябва да има поставени регулиращи устройства за управление на спирачната
сила, които да реагират на наклон по посока на движението (махало, система от масата на
компоненти с пружина, инерционно-течностен превключвател), ако ремаркето е с повече от
една ос и има регулируемо по височина теглещо устройство. При едноосови ремаркета и
ремаркета с близко разположени (сдвоени) оси, когато междуосовото разстоянието е помалко от 1 метър, тези устройства за управление трябва да бъдат оборудвани с механизъм
за индикация на хоризонталното им положение (например спиртен нивелир) и да се
регулират ръчно, за да може механизмът да се установи в хоризонтално положение по
посока на движението на превозното средство.

2.5.

Релето за подаване на ток в спирачната верига в съответствие с т. 5.2.1.19.2 от това
Правило, което е свързано към веригата за включване на уредбата, трябва да се намира на
ремаркето.

2.6.

За контакта трябва да бъде предвиден щепсел, който не може да се свърже погрешно.

2.7.

Трябва да се предвиди към управляващото устройството да има контролно-сигнализиращо
устройство, което да свети при всяко задействане на спирачката и да показва правилното
функциониране на електрическата спирачна уредба на ремаркето.

3.

ЕФЕКТИВНОСТ

3.1.

Електрическите спирачни уредби трябва да сработват при спирачно закъснение не поголямо от 0,4 m/s2 на състава от превозни средства (влекач/ремарке).

3.2.

Спирачният ефект да може да започва при начална спирачна сила не по-голяма от 10 % от
(сумата на) максималното(-ните) осово(-ви) натоварване(-ния) на ремаркето в неподвижно
състояние и не по-голяма от 13 % от (сумата на) максималното(-ите) осово(-и)
натоварване(-ния) на ненатовареното ремарке.

3.3.

Спирачните сили трябва да могат да се увеличават и на степени. При нива на спирачните
сили, по-високи от тези по точка 3.2 от това приложение, тези степени трябва да бъдат не
по-високи от 6% от (сумата на) максималното(-ните) осово(-ви) натоварване(-ния) в
неподвижно състояние и не по-високи от 8% от (сумата на) осовото(-ите) натоварване(-ния)
на ненатовареното ремарке в неподвижно състояние. Въпреки това, при едноосни
ремаркета с максимална маса не по-голяма от 1,5 t, първата степен трябва да е не по-голяма
от 7% от (сумата на) максималното(-ните) осово(-ви) натоварване(-ния) на ремаркето в
неподвижно състояние. За следващите степени се допуска увеличение с 1% от тази
стойност (например: първа степен – 7%, втора степен – 8%, трета степен – 9% и т.н.; всяка
следваща степен трябва да е не по-голяма от 10%). По смисъла на тези разпоредби двуосно
ремарке с междуосово разстояние по-късо от 1 m се счита за едноосно ремарке.

3.4.

Предписаната спирачна сила на ремаркето, съставляваща най-малко 50 % от максималното
общо натоварване на ос, трябва да се постига при максимална маса в този случай, когато
средното постоянно спирачно закъснение на състава от превозни средства (влекач/ремарке)
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не превишава 5,9 m/s2 за едноосни ремаркета и 5,6 m/s2 за многоосни ремаркета. По
смисъла на тези условия, ремаркета с близко разположени (сдвоени) оси, където
междуосовото разстояние е по-малко от 1 m, също се считат за едноосни. Освен това,
трябва да се спазват и ограниченията, определени в допълнението към приложението.
Когато спирачната сила се регулира на степени, тези степени трябва да бъдат в диапазона,
показан в допълнението към приложението.
3.5.

Изпитването трябва да се провежда при начална скорост 60 km/h.

3.6.

Автоматично спиране на ремаркето трябва да се осигурява в съответствие с изискванията
по т. 5.2.2.9 от това Правило. Когато за това задействане на автоматичното спиране има
необходимост от електрическа енергия, за да бъдат спазени посочените условия, в
продължение на поне 15 min трябва да се осигури спирачна сила на ремаркето, не по-малка
от 25 % от максималното натоварване на ос.
___________________
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Приложение № 14 – Допълнение
Съвместимост на коефициента на спиране на ремаркето
и средното постоянно спирачно закъснение на състава влекач/ремарке
(натоварено и ненатоварено ремарке)

Забележки:
1. Посочените в схемата ограничения се отнасят за натоварени и ненатоварени ремаркета.
Ограничения се прилагат само при “натоварени” състояния, когато масата на ремаркето без
товар надвишава 75 % от максималната му маса.
2. Посочените в схемата ограничения не засягат предписанията на това приложение относно
необходимата минимална спирачна ефективност. Когато получената по време на
изпитването спирачна ефективност – в съответствие с предписанията на т. 3.4 от това
приложение - е по-висока от изискваната, то посочените ефективности не трябва да
надвишават посочените в схемата ограничения.
TR

е

сумата на спирачните сили по периферията на всички колела на ремаркето.

PR

-

общата нормална статична реакция от пътя (пътната повърхност) върху
колелата на ремаркето.

J

-

средното постоянно спирачно закъснение на състав от превозни средства
(влекач/ремарке).
___________
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Приложение № 15
МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ НА ИНЕРЦИОНЕН
ДИНАМОМЕТРИЧЕН СТЕНД
1.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

Описаната в приложението процедура може да се прилага при изменение на типа превозно
средство в резултат на оборудването със спирачни накладки от друг тип на одобрени в
съответствие с това Правило превозни средства.

1.2.

Алтернативните типове спирачни накладки трябва да бъдат проверявани чрез сравняване
на техните характеристики с тези, получени за спирачни накладки, с които превозното
средство е било оборудвано по време на одобряването му, и чрез проверка на
съответствието с компонентите, посочени в съответния информационен документ, чийто
образец е представен в приложение № 2 от това Правило.

1.3.

Техническата служба, отговорна за провеждане на изпитването за одобряване на типа,
може по своя преценка да поиска сравняването на характеристиките на спирачните
накладки да бъде извършено в съответствие с предписанията, посочени в приложение № 4
от това Правило.

1.4.

Заявлението за одобряване, на основата на извършеното сравнение, се подава от
производителя на превозното средство или от негов упълномощен представител.

1.5.

В контекста на това приложение “превозно средство” означава тип превозно средство,
одобрен на основание това Правило и за който изискванията за съпоставимостта се считат
за задоволителни.

2.

ИЗПИТВАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

2.1.

За извършване на изпитванията трябва да се използва динамометричен стенд със следните
характеристики:

2.1.1. Трябва да има възможност за създаване на инерционен момент, в съответствие с
изискванията на т. 3.1 от това приложение и да има капацитет за изпълнение на
изискванията по т. 1.5, 1.6 и 1.7 от приложение № 4 към това Правило, относно изпитвания
тип-І, тип-ІІ и тип-ІІІ.
2.1.2. Монтираните спирачки трябва да бъдат еднакви с тези от оригиналния тип за
разглежданото превозно средство.
2.1.3. Въздушното охлаждане, ако се предвижда такова, трябва да бъде в съответствие с т. 3.4 от
това приложение.
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2.1.4. Измервателната апаратура за провеждане на изпитването трябва да осигурява получаването
най-малко на следната информация:
2.1.4.1. непрекъснат запис на честотата на въртене (оборотите) на диска или барабана;
2.1.4.2. брой обороти през време на спирането, с точност не по-малка от една осма от оборота;
2.1.4.3. време за спиране;
2.1.4.4. непрекъснат запис на температурата, измервана в средата на триещата повърхност на
накладката или в средата на дебелината на диска или на барабана, или на накладката;
2.1.4.5. непрекъснат запис на спирачното налягане или на силата, създавани от органа за
управление;
2.1.4.6. непрекъснат запис на спирачния момент.
3.

УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПИТВАНЕТО

3.1.

Динамометричният стенд трябва да бъде прецизно регулиран, с точност ±5% по отношение
на създавания инерционен момент, който трябва да бъде еквивалентен на тази част от
общия инерционен момент на превозното средство, която съответства на спираното(-ните)
колело(-ла) и се определя по следната формула:
I = MR 2 ,
където:
I

е

масовият инерционен момент, kgm2;

R

-

динамичният радиус на гумата, m;

М

-

тази част от максималната маса на превозното средство, която е спирана от
съответното(-ите) колело(-а). В случай на едностранен динамометричен
стенд, за превозни средства от категории М и N, тази маса се изчислява при
отчитане на конструктивното разпределение на спирачната сила, когато
спирачното закъснение съответства на стойността, дадена в т. 2.1 от
приложение № 4 към това Правило; в случай на превозни средства от
категория О (ремаркета), стойността на M отговаря на натоварването върху
пътната повърхност за съответното колело, при неподвижно и натоварено до
максималната си маса превозното средство.

3.2.

Началната скорост на въртене на ролките на инерционния динамометричен стенд трябва да
съответства на линейната скорост на превозното средство, както е предписана в
приложение № 4 от това Правило, и на динамичния радиус на гумата.

3.3.

Спирачните накладки трябва да бъдат прилегнали на не по-малко от 80 % от повърхността
си, като процедурата по притриването трябва да се извършва при температура не по-висока
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от 180 оС, или по молба на производителя, при друга процедура, в съответствие с неговите
указания.
3.4.

Може да се използва въздушно охлаждане, при което въздушният поток трябва да бъде
насочен перпендикулярно на оста на въртене на колелото. Скоростта на потока охлаждащ
въздух, обтичащ спирачката, не трябва да надвишава 10 km/h. Температурата на
охлаждащия въздух трябва да съответства на температурата на околната среда.

4.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ

4.1.

На изпитването за съпоставимост се подлагат пет комплекта образци спирачни накладки; те
трябва да се сравняват с пет комплекта накладки, чиито параметри съответстват на
първоначално обявените в информационния документ при първото одобряване на
разглеждания тип превозно средство.

4.2.

Оценката за съответствие на спирачните накладки трябва да се основава на сравняване на
резултатите, получени при използването на процедури за изпитване, определени в това
приложение, и в съответствие с указаните по-долу изисквания.

4.3.

Изпитване тип-0 на спирачна ефективност при незагрети (студени) спирачки

4.3.1. Провеждат се три цикъла на спиране при начална температура по-ниска от 100 °C.
Температурата трябва да се измерва в съответствие с предписанията на т. 2.1.4.4 от това
приложение.
4.3.2. В случай на спирачни накладки, предназначени за използване в превозни средства от
категории M и N, спирането трябва да се провежда при начална стойност на ъгловата
скорост, равна на посочената в т. 2.1 от приложение № 4 към това Правило, като
спирачките се задействат по такъв начин, че да се постигне средна стойност на спирачния
момент, еквивалентна на закъснението, предписано в същата точка. Освен това,
изпитванията трябва да се провеждат при различна ъглова скорост, като се започне от найниската, еквивалентна на 30 % от максималната скорост на превозното средство, и се
завърши с най-високата – еквивалентна на 80 % от тази скорост.
4.3.3. В случай на спирачни накладки, предназначени за използване в превозни средства от
категория О, спирането трябва да се провежда при начална стойност на ъгловата скорост,
равна на 60 km/h и спирачката да се задейства по такъв начин, че да се постигане средна
стойност на спирачния момент, еквивалентен на момента, посочен в т. 3.1 от приложение
№ 4 към това Правило. За сравнение с резултата от изпитване тип-І е необходимо да се
проведе допълнително изпитване за спирачна ефективност при незагрети спирачки при
начална ъглова скорост, еквивалентна на скорост 40 km/h, както е описано в т. 3.1.1.2 от
приложение № 4 към това Правило.
4.3.4. Средният спирачен момент, отчетен по време на провеждането на посочените по-горе
изпитвания за спирачна ефективност при незагрети спирачки за оценка на съпоставимостта
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на накладките при едни и същи начални условия на изпитване, трябва да се различава с не
повече от ± 15 % от средната стойност на спирачния момент, регистриран при използване
на спирачни накладки с параметри, указани в съответното заявление за одобряване на
дадения тип превозно средство.
4.4.

Изпитване тип-І (загуба на ефективност)

4.4.1. С неколкократно задействане на спирачката
4.4.1.1. Спирачните накладки за превозни средства от категории M и N трябва да се изпитват в
съответствие с процедурата, определена в т. 1.5.1 от приложение № 4 към това Правило.
4.4.2. С непрекъснато спиране
4.4.2.1. Спирачните накладки за ремаркета (категория О) трябва да се изпитват в съответствие с т.
1.5.2 от приложение № 4 към това Правило.
4.4.3. Ефективност при загрети спирачки
4.4.3.1. След завършване на изпитванията в съответствие с т. 4.4.1 и 4.4.2 от това приложение, се
провежда описаното в т. 1.5.3 от приложение № 4 към това Правило изпитване за
ефективност при загрети спирачки.
4.4.3.2. Средният спирачен момент, отчетен по време на провеждането на посоченото по-горе
изпитване на спирачни накладки за ефективност при загрети спирачки за оценка на
съпоставимостта на накладките при едни и същи начални условия на изпитване, трябва да
се различава с не повече от ± 15 % от средната стойност на спирачния момент, регистриран
при използване на спирачни накладки с параметри, указани в съответното заявление за
одобряване на дадения тип превозно средство.
4.5.

Изпитване тип-ІІ (продължително спускане по наклон)

4.5.1. Това изпитване е необходимо само, когато за изпитване тип-ІІ на разглеждания тип
превозно средство се използват фрикционни спирачки.
4.5.2. За моторни превозни средства от категория M 3 (с изключение на тези превозни средства,
за които, съгласно т. 1.6.4 от приложение № 4 към това Правило се изисква да преминат
изпитване тип-IIA) и категория N3, а също и ремаркета от категория O4 , спирачните
накладки трябва да се изпитват съгласно процедурата, определена в т. 1.6.1 от приложение
№ 4 към това Правило.
4.5.3. Ефективност при загрети спирачки
4.5.3.1. След завършване на изпитването по т. 4.5.1 от това приложение, се провежда посоченото в
т. 1.6.3 от приложение № 4 към това Правило изпитване за ефективност при загрети
спирачки.
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4.5.3.2. Средният спирачен момент, отчетен по време на провеждането на посоченото по-горе
изпитване на спирачни накладки за ефективност при загрети спирачки за оценка на
съпоставимостта на накладките при едни и същи начални условия на изпитване, трябва да
се различава с не повече от ± 15 % от средната стойност на спирачния момент, регистриран
при използване на спирачни накладки с параметри, указани в съответното заявление за
одобряване на дадения тип превозно средство.
4.6.

Изпитване тип-ІІІ (за постепенно намаляване на ефективността)

4.6.1. Изпитване с няколкократно задействане на спирачката
4.6.1.1.Спирачните накладки за ремаркета от категория O4 трябва да се изпитват в съответствие с
процедурата, определена в т. 1.7.1 и 1.7.2 от приложение № 4 към това Правило.
4.6.2. Изпитване при непрекъснато спиране
4.6.2.1. Спирачните накладки за ремаркета от категория O4 трябва да се изпитват в съответствие с
процедурата, определена в т. 1.7 от приложение № 4 към това Правило.
4.6.3. Ефективност при загрети спирачки
4.6.3.1. След завършване на изпитванията по т. 4.6.1 и 4.6.2 от това приложение, се провежда
посоченото в т. 1.7.4 от приложение № 4 към това Правило изпитване за ефективност при
загрети спирачки.
4.6.3.2. Средният спирачен момент, отчетен по време на провеждането на посоченото по-горе
изпитване на спирачни накладки за ефективност при загрети спирачки за оценка на
съпоставимостта на накладките при едни и същи начални условия на изпитване, трябва да
се различава с не повече от ± 15 % от средната стойност на спирачния момент, регистриран
при използване на спирачни накладки с параметри, указани в съответното заявление за
одобряване на дадения тип превозно средство.
5.

КОНТРОЛ НА СПИРАЧНИТЕ НАКЛАДКИ

5.1.

След завършване на описаните по-горе изпитвания е необходимо да се извърши контрол на
спирачните накладки, за да се провери дали се намират в задоволително състояние,
позволяващо тяхното продължително използване при по-нататъшна нормална експлоатация
на превозното средство.

________________

