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Förord

Denna rapport är en uppföljning av utvärderingen av PFT (Portable Friction

Tester) som friktionsmätare, se VTI notat 45-2000, där en av slutsatserna var att

PFT borde valideras mot tex. BVll eller BV14.

Undersökningen har finansierats av Vägverket, Huvudkontoret, och kontakt-

person på Vägverket har varit Carl-Henrik Ulegård. Projektledare på VTI har varit

Henrik Åström. Modifieringen av BV14 har utförts på VTI av Håkan

Vångenbrant och Sven-Åke Linden. Mätningarna med BV14 och PFT utfördes i

Rättvik och Filipsstad av Sven-Åke Lindén och Romuald Banek.

Linköping i maj 2000

Henrik Åström
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1 Inledning
Under arbetet med PFT och jämförelsen mellan PFT och SRT (Skid Resistance

Tester eller British Pendulum) (Åström, 2000) uppkom behovet av en jämförelse

även mellan PFT och BV11 eller BV14 för att få en indikation på hur

friktionstalen från PFT kan relateras till instrument som är validerade mot

bromsande personbilar. Syftet med en friktionsmätning av t.ex. vägmarkerings-

material är ju oftast att ge grund för att bedöma om friktionsnivån är tillräcklig för

att säkert kunna manövrera en personbil. Idag finns olika friktionsklasser för

vägmarkeringsmaterial (CEN, 1997) där friktionsklassen avgörs genom

friktionsmätning med SRT.

H PFT visar sig vara ett bra alternativ till SRT (Åström, 2000) med en hel del

fördelar, t.eX. att kunna mätaäven på profilerade markeringsytor. Att SRT inte

kan mäta på de allt vanligare profilerade ytorna har uppmärksammats även av

andra, se t.ex. (Meseberg, 1993) där även instrument av typen BV11, BV14 eller

SFT (Saab Friction Tester) nämns som lämpliga alternativ till SRT.

I jämförelsen mellan BVl 1, med ett mittmonterat mäthjul (Ohlsson, 1979), och

BV14 med två mäthjul, ett i varje hjulspår (Nordström, 1996), föll valet på BV14

eftersom det högra mäthjulet på BV14 utan större svårighet kan mäta på en

sidomarkeringsyta även om vägrenen är i princip obefintlig. BV11 kräver

antingen markeringsytor mitt i vägbanan eller en ca 1 m bred vägren.

En annan fördel med BV14 är att instrumentet med sina båda mäthjul samtidigt

kan mäta Vägmarkeringsytan och vägbanan. Det är ju egentligen friktions-

differensen mellan vägbana och vägmarkeringsyta som är intressant för det fordon

som nyttjar vägen och målet måste vara att få en homogen och tillräckligt hög
friktionsnivå på hela vägbanan, inklusive vägmarkeringsytor, lagningar etc.

BV14 är utvecklad av VTI för att utvärdera friktionsnivån på vintervägar

(Nordström, 1998) och mäter därmed torrt, utan vatten. En viktig del av den här

rapporterade undersökningen var därför att bygga om en BV14 för

Våtfriktionsmätning. Vägmarkeringsytor och vägbaneytor (sommartid)mäts våta

eftersom Våtfriktionen representerar den mer kritiska friktionsnivån.

Målet med detta projekt var att prova BV14 som mätmetod och samtidigt

jämföra BV14 och PFT.
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2 Modifiering av BV14
BV14 finns närmare beskriven i referenserna (Nordström, 1996) och (Nordström,

1998). BV14 behövde modifieras för att kunna mäta våtfriktion. En BV14

utrustning monterades på en VW Caravelle därdet fanns plats för en vattentank.

Vattentanken fixerades inne i bilen och slangar drogs från tank till en liten

bensindriven vattenpump monteradpå dragkroken, se figur 2.1. Den bensindrivna

vattenpumpen valdes före andra alternativ, Lex. elektriska pumpar, dels av

ekonomiska skål och dels för att elektriska pumpar har för dålig kapacitet. En

mekanisk pump kopplad till kedjetransmissionen övervägdes också men den

tanken övergavs, förutom av ekonomiska skäl, även för att tiden inte räckte till för

att hitta en bra lösning på kraftöverföringen mellan pump och kedjetransmission.

   

 

 

  « e ., I

Shuntventil  Kedje-

transmission

- _7_.................. ..

Figur 2.1 En bensindriven vattenpump monterades bakpå fordonet. I bilden syns
även shuntventilen och höger mätlzjnl.

En Shuntventil, som i dagsläget är manuell, ser till att flödet från pumpen går

tillbaka till tanken när inte vattenmunstyckena är inkopplade.

Framför varje mäthjul fästes ett enkelt vattenmunstycke som bestod av en

tillplattad rörstump, se även bilaga 1. Vattenmunstyckena förbands med

vattenpumpen med lika långa slangar så att flödet skulle delas så lika som möjligt

mellan munstyckena. Övrig flödesjustering utfördes genom att modifiera spalterna

i de primitiva vattenmunstyckena.
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Den elektroniska utrustningen för mätning och styrning behövde inte ändras.

Vattenflödet reglerades i denna prototyp helt manuellt. Det fanns heller inte

utrymme i projektet för Övriga anpassningar till mätning av vägmarkeringslinjer

som t.ex. sikte och/eller indikator för när mäthjulet befinner sig på

markeringsytan.

Kalibreringen av friktionsmätutrustningen utfördes på vanligt vis. Några

flödesmätningar av vattenflödet från pumpen gjordes, se bilaga 2, men dessa

mätningar ger bara en fingervisnig om flödet vid mätning eftersom pumpens

varvtal inte kunde kontrolleras exakt. Flödesmätningarna visar att flödet är

tillräckligt för att väta ytan upp till en hastighet av ca 30 km/h med en nominell

vattenfilm på ca 0,2 mm vilket är tunnare än den som är bruklig vid mätning med

BVll (0,5 mm nominellt vattendjup).

Vid en mer permanent ombyggnad av BV14 är det framförallt munstyckena

som måste förbättras. En pump med större kapacitet är också önskvärd. En

frågeställning som bör utredas vid omkonstruktion av munstyckena är hur stor

vattenmängd som är nödvändig för att erhålla en tillräckligt våt vägbana.

Eventuellt kan flödet optimeras.

De mätdäck som användes på BV14 var Trelleborg T49 71J som också

används vid mätning av vägbanefriktion med BVl 1.

VTI notat 46-2000 7



3 Mätmetod
Den ombyggda BV14 användes för att mäta friktionsnivån på vägmarkeringar på

ett provfält i Rättvik och Filipsstad (Lundkvist, 1998) där många olika typer av

vägmarkeringsytor fanns representerade. Vägmarkeringsytan mättes två gånger

med BV14 och två gånger med PFT. Ett urval av markeringsytor mättes, både

släta och profilerade.

För att träffa rätt med BV14 stod en observatör vid sidan av vägen och

kommunicerade med föraren av BV14 via kommunikationsradio. Observatören

kunde se, och meddela föraren, när höger mäthjul befann sig direkt på

vägmarkeringsytan.

Målsättningen var_ att utföra en del mätningar även vid en högre hastighet, ca

70 km/h vilket motsvarar normal mäthastighet med BVl 1. Detta rymdes dock inte

inom projektramarna. För att träffa vägmarkeringsytan i högre hastigheter krävs

speciella arrangemang som indikerar mäthjulets position, eventuellt en högre

samplingsfrekvens på mätutrustningen och mycket plats. Alla mätningarna med

BV14 utfördes därför i ca 30 km/h.
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4 Mätresultat

I figur 4.1 finns resultaten från jämförelserna med PFT och BV14. Mätdata finns i

bilaga 3. Instrumenten korrelerar förhållandevis väl inom det här täckta

friktionsintervallet. En synlig tendens är att PFT har större känslighet d.v.s.

visar ett större spann i friktionstal. Orsakerna till detta kan vara många. Det kan

bero på att BV14 har andra mätdäck med annan gummiblandning eller att BVl4

mäter med högre mäthastighet. Rullhastigheten för BVl4 är ca 7 m/s (30 km/h

minus 15% slip) att jämföras med PFT:s ca 0,5 m/s. Glidhastigheten i ytan har

ungefär samma förhållande.

Figur 4.2 visar friktionsdifferensen mellan vägbanan och vägmarkeringsytan

mätt med BV14 (högra respektive vänstra mäthjulet). Lägst friktion mättes på

ytaA, se bilaga 3, där också den största friktionsdifferensen uppmättes. En

friktionsdifferens kan bli allvarlig om t.ex. ett motorfordon bromsar kraftigt med

ena hjulparet på vägmarkeringsytan och det andra hjulparet på vägbanan, så kallad

split friction . Friktionsdifferensen kan göra att fordonet avviker från sin kurs

vilket i sin tur kan innebära att föraren förlorar kontrollen över fordonet. Vid

vilken nivå denna friktionsdifferens blir allvarlig beror naturligtvis av många

faktorer som t.ex. markeringsytans längd och bredd, fordonets köregenskaper etc.

En amerikansk rapport (Henry, Anderson & Hayhoe, 1981) har tagit upp frågan

och även gjort en del simuleringar av ett fyrhjuligt fordon som bromsar med låsta

hjul med ena hjulparet på en vägmarkeringsyta med lägre friktion än vägbanan.

Fler referenser finns säkert inom området split friction så länge man inte

begränsar sig till vägmarkeringsytor.

Utförligare litteraturstudier och simuleringar behövs för att hitta den kritiska

friktionsdifferensen.
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y = 0,5508x + 30,907 / /
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Figur 4.] Jämförelse mellan BV14 och PFT. Markeringarna representerar

medelvärdet av mätningarna på en yta, staplarna är standard-

avvikelsernaför PFT respektive BV14.
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Figur 4.2 Friktionsdzferens mellan vägbana och Olika vägmarkeringsytor mätt
med BV14.

En absolut friktionsdifferens på 0,2 räknat som friktionskoefficient, se figur

4.2, är, i författarens Ögon, stor emedan differenser under 0,05 är mer eller mindre

icke signifikanta med tanke på mätutrustningarnas mätnoggrannhet.

Enligt tidigare jämförelser mellan PFT och SRT så bör en undre friktionsgräns

på 45SRT enheter Översättas till en friktionskoefficient på 0,60 mätt med PFT,

Vilket motsvarar friktionen på yta A i mätningarna, se figur 4.2 och bilaga 3.

Den goda överrensstämmelsen mellan PFT och BVl4 stärker PFT:s ställning

som en relevant friktionsmätare för vägmarkeringsytor, BVl4 och PFT

rangordnar ytorna lika.
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5 Slutsatser

Inom ramen för detta projekt har en BV14 modifierats tillfälligt för att kunna mäta

våtfriktion. Våtfriktion på olika vägmarkeringsytor har mätts med både PFT och

BV14.

Mätresultaten har visat att det är möjligt att mäta våtfriktionen på

vägmarkeringar (även sidomarkeringar på vägar med mycket liten vägren) med

BV14 och att BV14 och PFT korrelerar relativt väl inom det uppmätta

friktionsområdet (friktionskoefficient 0,6 till 0,9 mätt med PFT).

Med tanke på BV14zs validitet i personbilssammanhang (Nordström, 1998) så

stärker korrelationen mellan BV14 och PFT, PFT:s ställning som relevant

friktionsmätutrustning för vägmarkeringsytor.

Några mätningar saknas ännu för att komplettera bilden av PFT och BV14 som

friktionsmätare av vägmarkeringsytor. Det är mätningar av ytor med lägre

friktion, t.ex. nylagda släta vägmarkeringsytor av termoplast samt mätningar med

BV14 vid en högre mäthastighet, ca 70 km/h, för att komma närmare de

hastigheter som är relevanta för personbilar och också används vid mätning av

vägbana med t.ex. BVl 1.

En mer permanent ombyggnad av BV14 skulle innebära en del ytterligare

utveckling jämfört med den här använda tillfälligt ombyggda BV14. Nya

vattenmunstycken behövs som ger en jämnare distribution av vattnet på vägbanan.

Vattenpumpen behöver högre kapacitet för att kunna ge tillräckligt vattenflöde ut

genom munstyckena även vid högre hastigheter. Den manuella shuntventilen bör

bytas ut mot en elektromagnetisk ventil så att flödet enkelt kan styras inifrån

mätfordonet. För att lättare kunna träffa vägmarkeringsytorna med mäthjulet och

för att kunna sortera ut relevanta mätdata behövs en indikator kopplad till

mätsystemet som visar både förare och mätsystem när mäthjulet är korrekt

placerat på vägmarkeringen, t.ex. några fotoceller framför mäthjulet kopplade till

mätsystemet. Eventuellt behöver även mätprogrammet modifieras så att kortare

ytor (ca 3m) kan mätas d.v.s. så att mätprogrammet registrerar mätvärden tätare

än, som det är idag, varje meter.
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Bilaga 1

Sida 1 (l)

Vattenmunstycken

De monterade vattenmunstyckena är primitiva, tillplattade rörstumpar. Det har

varit svårt att justera spalten så att det blir en jämn stråle.
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Bilaga 2

Sida 1 (1)

Mätning av vattenflöde från pumpen

Flera olika mätningar utfördes, dels med pumpen utan munstycke och dels med

pumpen monterad på BV14 och med de använda munstyckena.

30 mars 2000 gjordes ett första flödesprov där det konstaterades att pumpen kunde

ge cza 1,4 l/s vid maximalt varvtal och litet flödesmotstånd.

5 maj 2000 provades pumpen monterad på BV14 med rätt vattenmuntycken och

flödet mättes genom att klocka nivåskillnaderna i vattentanken då pumpen kördes

med ett lämpligt varvtal som motsvarade cza halvgas. Flödet angivet i tabellen

nedan är alltså flödet genom två munstycken. Munstyckena våter en bredd av c:a

100 mm. Flödet räcker m.a.o. till för att ge en nominell vattenfilm på c:a 0.2 mm

framför varje måthjul i en hastighet av 30 km/h. Den stora skillnaden i flöde

mellan 30/3 och 5/5 kan troligen inte förklaras enbart med minskat varvtal och

ökat flödesmotstånd.

     

Markering tank Tidsdifferens Volym Flöde

(S) (1) (1/S)
1 -2 21,45 8,5 0,40

2 - 3 46,38 17,0 0,37

3 - 4 18,88 6,0 0,32

1- 4 86,71 31,5 0,36
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Bilaga 3

Sida 1 (2)

Mätdata från fältprov med BV14 och PFT

Resultat av fältm'atningar på olika Vägmarkeringsytor med BV14 och PFT. Diagrammet

Visar medelvärdet av friktionstalen samt standardavvikelsen.

                                                  

Yta PFT BV14

A 62 61

A 60 68

B 78 72 I .

B 79 74 Kod 1 Kod 2 Besknmmg

C 82 74 A C2 Extmderad 10113582:

C 82 68 å NZ Eianudex ad tes-mn ex ad

D 83 75 . _, s at max-saa

D 81 76 D Ram-'-
E 90 83 E vägb aneyta

F C5 Furudal, sned kamflerez

F 72 72 G SV2 Furudal, Slät
F 72 72

G 79 76

G 78 78

100 :PFT
BV14

90

F*

* 60 --/,, ,

E*

'5 40 -wféj

'i 30

10 --

0 / . I

A B C D E F G
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Bilaga 3

Sida 2 (2)

Mätdatatabell över friktionsdifferenser mellan vägbana och vägmarkeringsmaterial uppmätt

med Vänster respektive höger mäthjul på BVl4. Kolumner markerade med s

       

standardavvikelser.

BV14 Markering Vägbana Diff

Yta Markering Vägbana Diff Medel 3 Medel 5 Medel 3

A 61 89 -28 64,5 4,9 88,5 0,7 -24,0 5,7

A 68 88 -20

B 72 81 -9 73,0 1,4 82,0 1,4 -9,0 0,0

B 74 83 -9

C 74 85 -11 71,0 3,0 83,3 1,5 -12,3 1,5

C 68 82 -14

C 71 83 -12

D 76 83 -7 75,5 0,7 83,0 0,0 -7,5 0,7

D 75 83 -8

F 72 77 -5 72,0 0,0 77,5 0,7 -5,5 0,7

F 72 78 -6

G 76 82 -6 75,5 0,7 82,5 0,7 -7,0 1,4

G 75 83 -8
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