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System aktywnego, hydraulicznego tłumienia drgań  

(modele drabin mechanicznych L27 – L42) - FD11XP0007 

 

 

We współpracy z firmą HAWE, Rosenbauer opracował i stworzył system tłumienia drgań, w którym, dzięki 

użyciu zaworów hydraulicznych o szybkim czasie reakcji, ewentualnie występujące oscylacje na zespole 

drabiny zostają wyeliminowane w przeciągu sekund. Niechciane ruchy oscylacyjne mogą zostać 

wytworzone przez siły zewnętrzne (ruch osób w koszu, nagłe podmuchy wiatru, zmiana kierunku ruchu lub 

nagła zmiana obciążenia kosza ratowniczego, itp.). Dzięki aktywnemu systemowi tłumienia drgań, tego 

typu niechciane oscylacje zostają bardzo szybko wyeliminowane. 

Z powodu niezwykle stabilnej konstrukcji zespołu drabiny w pojazdach Rosenbauer, aktywny, hydrauliczny 
system tłumienia drgań jest dostępny jako opcja, i w większości przypadków nie jest nawet 
potrzebny/wymagany dla bezpiecznej i komfortowej pracy. 
  

Zaprojektowanie i stworzenie systemu tłumienia drgań wyniknęło z potrzeby eliminacji kilku ruchów 

oscylacyjnych mogących ewentualnie powstać podczas normalnego użytkowania drabiny i zapewnienia 

jeszcze większej precyzji i komfortu pracy. 

Oferowany system jest chroniony patentem europejskim EP 2 151 585 B1 / numer zgłoszenia: 08014223.5. 

Data opublikowania/udzielenia patentu: 25.05.2011 - Biuletyn Patentowy 2011/21. 

Patent do wglądu na życzenie Klienta. 
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Przykładowy ruch oscylacyjny zespołu drabiny 

 
 

 
Oscylacja zespołu drabiny z użyciem systemu 
tłumienia drgań 

 
 
 
 
 

System eliminuje występujące wibracje lub 
oscylacje powstające w wyniku zmian 
działających sił spowodowanych np. zmianą 
obciążenia kosza, zmianą kierunku ruchu, 
nagłymi podmuchami wiatru lub zmianą jego 
kierunku.  
Wymienione powyżej siły/ruchy tworzą skoki 
ciśnienia w systemie hydraulicznym drabiny, 
które są rejestrowane i analizowane przez układ  
sterujący CAN. System sterujący, poprzez 
zawory kontrolne/sterujące inicjuje wymaganą 
korektę ruchów w głównych siłownikach zespołu 
drabiny, celem eliminacji wykrytych ruchów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas działań ratowniczo-gaśniczych, przy 
znacznym wysuwie przęseł zespołu drabiny  
i obciążeniu kosza, siły dynamiczne działające 
na zespół drabiny są wyjątkowo duże. W takich 
sytuacjach system tłumienia drgań jest 
najbardziej efektywny. Poprzez eliminację 
niepożądanych oscylacji, działania ratowniczo-
gaśnicze mogą być prowadzone znacznie 
szybciej i bezpieczniej. Dzięki zastosowaniu 
systemu tłumienia drgań wydłuża się także 
żywotność drabiny, ze względu na redukcję 
ruchów oscylacyjnych oraz różnych sił 
(obciążenia zmienne) oddziałujących na zespół 
drabiny w czasookresie jej pracy. 
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Opis działania aktywnego, hydraulicznego systemu tłumienia drgań 

Dla osi ruchu zespołu drabiny (A) dostępna jest funkcja aktywnego, hydraulicznego systemu tłumienia 

drgań. Kontrola prędkości i kierunku ruchu odbywa się hydraulicznie za pomocą cewki zaworu (B) 

podnoszenie / opuszczanie. Za pomocą czujników pomiaru ciśnienia (C1, C2), umieszczonych po stronie 

tłoka i pierścienia cylindrów hydraulicznych (D) osi wznoszącej, określana jest wartość częstotliwości, 

amplitudy i fazy w stosunku do wartości referencyjnych. Za pomocą algorytmu sterowania zapisanego  

w sterowiku cyfrowym (E), na podstawie zmierzonej krzywej ciśnienia określane są wartości kontrolne dla 

ruchu tłumiącego zaworu (F). Cewka zaworu, w określonych odstępach czasowych, uwalnia niewielkie 

ilości oleju, który „nakłada się” na przepływ w zaworze podnoszenia/opuszczania (B). W rezultacie uzyskuje 

się tłumienie ruchu cylindra hydraulicznego (D), które przenosi się bezpośrednio na zespół drabiny. 
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