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Förord
Denna litteraturstudie är genomförd som en del av projektet ”Elastohydro-
dynamiska aspekter på vattenplaning” som finansierats av Vinnova. 

Studien har utförts på VTI i Linköping och författarna är tacksamma för den 
information och hjälp som alla kollegor på VTI har bistått med. Framförallt riktas
ett tack till Arne Land, Anita Ihs och Olle Nordström.

Linköping 2003 

Peter Andrén Henrik Åström 

VTI notat 49-2003 



Innehållsförteckning Sid

Sammanfattning 5
1 Inledning 7
1.1 Vattenplaning 7
1.2 Elastohydrodynamik 9

2 Dynamisk och viskös vattenplaning 10
2.1 Däckets tre kontaktzoner 10
2.2 Dynamisk vattenplaning 11
2.3 Viskös vattenplaning 13

3 Experimentella studier av vattenplaning 13
3.1 Mätning av krafter på hjulet 14

3.2 Analys av fotoavtryck och flödesbilder 15
4 Teoretiska analyser av vattenplaning 16
4.1 Dynamisk vattenplaning 17
4.2 Viskös vattenplaning 19

5 Beräkningsmetoder för rullningslagersmörjning 20
5.1 Material med hög E-modul 21
5.2 Mjuka material 22

6 EHD och vattenplaning 23
7 Referenser 24

VTI notat 49-2003 



Sammanfattning
Vattenplaning är ett allmänt känt begrepp och en fruktad situation för bilföraren. 
Att det finns likheter mellan smörjsituationen i ett kullager och vattenplaning är 
däremot kanske förvånande. Denna litteraturstudie lyfter fram några resultat och 
fenomen som kan förklara likheter och skillnader. Syftet är att belysa dels
vattenplaning som ett elastohydrodynamiskt fenomen och dels ge tankar om hur 
den kunskap som finns inom smörjning av kullager, kuggväxlar och tätningar 
kanske kan användas vid studier av vattenplaning eller våtfriktionsproblem. 

Inledningsvis presenteras begreppen elastohydrodynamik, dynamisk och viskös 
vattenplaning.

Därefter ges exempel på experimentella och teoretiska studier av vattenplaning 
och till sist en kort inblick i de beräkningsmetoder som används för kullager-
smörjning.

Möjligheter och problem med att använda beräkningsteknik från kullager-
smörjning för att studera vattenplaning eller våtfriktion diskuteras. Var för sig är 
vattenplaning och elastohydrodynamik i maskinelement väl utforskade områden
men kombinationen är tämligen outforskad vilket tillsammans med de likheter 
som finns talar för fortsatta studier i ämnet.
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1 Inledning 
Vattenplaning förknippas med förlorad kontroll över fordonet och stor olycksrisk 
och är ett begrepp som alla bilförare säkert någon gång har tänkt på och kanske 
oroat sig för, särskilt vid färd på en motorväg vid ett häftigt regn. De båda 
begreppen vattenplaning och elastohydrodynamik förklaras lite närmare i kapitel 
1.1 respektive 1.2. 

Risken för vattenplaning ökar naturligtvis med ökat vattendjup på vägbanan 
och med ökad hastighet men även en mängd andra parametrar spelar stor roll för 
risken för vattenplaning. Det görs stora ansträngningar både inom däckindustrin 
och på vägbyggnadssidan för att förbättra däckens förmåga att tränga undan 
vattnet och minska risken för vattenansamlingar på vägen. 

Det mesta av däckutvecklingen är baserad på experimentella prov med olika 
prototyper. Att i dator simulera ett däck som med hög hastighet rullar på en 
vattentäckt vägbana har visat sig vara mycket svårt. Ett sådant simuleringsverktyg
skulle naturligtvis underlätta utvecklingen av både däck och vägbana. 

Grundtanken bakom denna litteraturstudie är att de beräkningsverktyg och 
metoder som med goda resultat används för att analysera smörjförhållandena i 
rullningslager borde kunna användas även vid analysen av ett däck på en våt 
vägbana. Analogin förklaras närmare i kapitel 1.2. 

För att pröva idén krävs bakgrundskunskaper om fenomenet vattenplaning, 
våtfriktion, däckets deformationsegenskaper samt om de beräkningsmetoder som 
används för rullningslager. Det finns en mycket stor mängd publicerade arbeten 
om vart och ett av dessa ämnesområden och denna litteraturstudie kan naturligtvis 
inte täcka allt men försöker samla ett antal viktiga referenser för att på så vis ge en 
bild av vad vattenplaning är, hur man tidigare har angripit det teoretiskt samt hur
möjligheten att använda metoder från analys av rullningslager ser ut. 

1.1 Vattenplaning 
En klassisk beskrivning av vattenplaning är att däcket är helt separerat från
vägbanan genom en vattenfilm; däcket planar ovanpå vattenytan. För att det ska 
inträffa krävs stora mängder vatten på vägbanan och hög hastighet. Vattenplaning 
inträffar också lättare, vid lägre hastigheter, om däcken är slitna dvs. har ett litet
mönsterdjup.

Konsekvensen av vattenplaning kan vara mycket allvarlig. Vattenplanar båda
framhjulen så förlorar fordonet styrförmågan helt och fortsätter rakt fram 
oberoende av styrutslaget och fordonet lämnar i värsta fall körfältet eller vägen. 
Upphör vattenplaningen hastigt och hjulen fortfarande är vridna med en stor 
avdriftsvinkel så får fordonet ett kraftigt kast åt sidan vilket i sin tur kan leda till 
att föraren förlorar kontrollen över fordonet. Det är kanske vanligast att båda 
framhjulen utsätts för samma mängd vatten och därmed samma risk för 
vattenplaning men lokala vattenansamlingar på vägbanan kan orsaka vatten-
planing på ett framhjul vilket då reducerar styrförmågan drastiskt. 

Framhjulen träffar vattenmassan först och trycker undan en del av vattnet
framför bakhjulen men även bakhjulen kan vattenplana. Vattenplanar bakhjulen 
finns en stor risk för sladd och total förlust av kontrollen över fordonet. Alla 
former av vattenplaning reducerar bilens bromsförmåga drastiskt. 

Olycksrisken är mycket stor när ett eller flera av fordonets hjul vattenplanar. I 
Sverige sker varje år ca 50 olyckor med personskador som följd och som anses
bero på vattenplaning. Andelen polisrapporterade vattenplaningsolyckor i Sverige 
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med personskador som följd är dock inte dramatisk, bara ca 3 per 1 000 olyckor, 
se tabell 1 och 2 nedan. Detta trots att mycket av transportarbetet på vägarna sker 
vid regnväder eller på våta vägbanor. Det finns många tänkbara förklaringar till
detta; det kanske är ovanligt med tillräckligt höga hastigheter eller tillräckligt 
dåliga däck, det kan vara svårt för polisen att avgöra efteråt om det verkligen var
vattenplaning som orsakade olyckan, vattenplaning leder eventuellt oftare till 
incidenter och farliga situationer istället för till olyckor eller det kanske är sällan
som det samlas tillräckligt med vatten på vägbanan?

Tabell 1 Antalet polisrapporterade trafikolyckor i Sverige 1994 t.o.m. 19991.

Svårighetsgrad

Singel-
olyckor

Mötes-
olyckor

Omkörnings-
olyckor

Övrigt Totalt antal
olyckor

Dödlig
personskada 967 576 101 1 395 3 039 

Svår
personskada 4 694 1 311 469 12 267 18 741 

Lindrig
personskada 14 808 3 128 2 026 54 178 74 140 

Enbart
egendomsskada 45 607 7 351 7 715 286 964 347 637

Tabell 2 Antalet trafikolyckor 1994 t.o.m. 1999 som klassats som vattenplanings-
olyckor1.

Svårighetsgrad
Singel-
olyckor

Mötes-
olyckor

Omkörnings-
olyckor

Övrigt
Summa
olyckor

Dödlig
personskada

 5  3 1  2  11 

Svår
personskada

 30  9 1  4  44 

Lindrig
personskada

 200  12  19  31  262 

Enbart
egendomsskada

340 11 31 35 417

I flera publikationer beskrivs modeller där olycksrisken ökar med minskad
tillgänglig friktion mellan däck och vägbana, French (1989) refererar bl.a. till 
undersökningar gjorda av TRRL i England där en friktionskoefficient på mellan
0,4 och 0,5 visar sig vara kritisk. Hur friktionskoefficienten uppmätts framgår inte 
men det är troligen fråga om ett pendelinstrument (SRT Pendulum, British
Pendulum).

1 Data hämtade från vägverkets register över polisrapporterade olyckor i Sverige.
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Att fullständig vattenplaning vid normala trafikhastigheter är ovanlig 
kommenteras även av bl.a. Hayes et al. (1983). Vattenplaning kan dock utan 
tvekan inträffa, särskilt om vägbanan är slät och däcken slitna. 

1.2 Elastohydrodynamik
Elastohydrodynamik förkortas ofta EHD och beskriver ett kontakttillstånd mellan
två kroppar. Det är ett tillstånd där kropparna är i rörelse relativt varandra 
(dynamik), där ett visköst smörjmedel är närvarande (hydro) och där kropparnas 
elastiska deformation (elasto) är stor relativt den eventuella smörjmedelsfilm som 
separerar kropparna. 

Detta stämmer väl överens med ett vattenplanande däck. Däcket rör sig relativt 
vägen, den elastiska deformationen hos däcket är mycket stor jämfört med
tjockleken hos den vattenfilm som separerar däck och vägbana och vatten finns 
närvarande som smörjmedel.

Begreppet elastohydrodynamik eller elastohydrodynamisk smörjning (EHL)
har också använts i samband med vattenplaning i flera forskningsrapporter 
(Moore, 1980; Veith, 1983 och Daughaday & Tung, 1969). 

Elastohydrodynamisk smörjning återfinns typiskt i rullningslager och 
kuggväxlar, så kallade koncentrerade kontakter. Där är den elastiska deforma-
tionen hos t.ex. kullagerkulan eller kuggen många gånger större än den smörjande 
filmens tjocklek. Det är vanligen en olja som agerar smörjmedel och kontakt-
trycken är i storleksordningen någon GPa jämfört med de hundratal kPa som är 
vanliga kontakttryck mellan däck och vägbana. Figur 1 illustrerar elastohydro-
dynamisk smörjning mellan kula och rullbana i ett kullager och mellan däck och 
vägbana för ett vattenplanande hjul. 

1 m/s

Oljefilm

Rullbana

Last: 400 N
Kontaktlängd: 1 mm
Oljefilmens tjocklek: 1 mm
Kontakttryck: 1 GPa
Kulans maximala
elastisk deformation: 10 mm

Kullagersmörjning

w 
N 

120 km/h

Vattenfilm

Vägbana

Last:   4 kN
Kontaktlängd: 100 mm
Vattenfilmens tjocklek: 1 mm
Kontakttryck: 250 kPa
Däckets maximala
elastisk deformation: 20 mm

Vattenplaning

Figur 1 Elastohydrodynamisk smörjning i ett kullager respektive för ett 
vattenplanande hjul. 
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2 Dynamisk och viskös vattenplaning 
Vattenplaning och våtfriktion kan angripas från många håll och med olika 
metoder. I denna rapport sammanfattas en del av litteraturen på området för att 
lägga en grund för en numerisk beräkningsmodell av ett vattenplanande hjul 
utifrån verktyg framtagna för analys av smorda rullningslager. För detta 
angreppssätt är distinktionen mellan dynamisk och viskös vattenplaning viktig. 
Vid färd på våt vägbana är alltid båda dessa typer av vattenplaning närvarande. 
Tabell 3 nedan sammanfattar de principiella skillnaderna mellan dynamisk och 
viskös vattenplaning och de båda begreppen behandlas mer utförligt i kapitel 2.2 
respektive 2.3. 

Tabell 3 Karakteristiska egenskaper för dynamisk och viskös vattenplaning. 
Dynamisk

vattenplaning
Viskös

vattenplaning
Vattenfilm i kontakten Tjock Tunn

Ytans textur Normal – grov Slät

Dominerande vattenegenskap Densitet Viskositet

Strömningshastigheter Stora Små

2.1 Däckets tre kontaktzoner
Interaktionen mellan ett rullande däck och våt vägbana kan beskrivas som partiell 
vattenplaning och kontaktlängden kan delas upp i tre delar från framkant till 
bakkant (Veith, 1983; Glaeser & Fach, 1997; Nilsson & Ohlsson, 1970 och 
Lamm, Taubmann & Zoellmer, 1985), se figur 2. Den del av däckets kontaktyta 
som först separeras från vägbanan genom en vattenfilm är framkanten där en 
vattenkil tränger in. I denna del är däcket helt separerad från underlaget och kallas 
därför den hydrodynamiskt smorda delen. I nästa zon har lokalt en del av däcket 
kontakt med vägbanan medan andra delar bärs av en vattenfilm, blandfilms-
området. Här delas lasten mellan kontakt mellan däck och vägbana och 
vätsketrycket i vattenfilmen. Vid däckets bakkant, zon tre eller gränsskikts-
området, bärs i princip hela lasten av kontakt mellan däck och vägbana men vatten 
finns mellan öarna och även som molekylära skikt mellan däcket och vägbanan 
vilket reducerar den adhesiva delen av friktionen. 

Vid låga hastigheter (20–30 km/h) på våt vägbana arbetar hela kontaktytan 
inom gränsskiktsområdet (zon tre). När hastigheten ökar kommer blandfilms-
området och den hydrodynamiska vattenkilen gradvis längre in i kontakten tills 
fullständig vattenplaning uppnås, kontakten är helt separerad av en tjock 
vattenfilm och den tillgängliga friktionen mellan däck och vägbana är praktiskt 
taget noll.

Det är zon ett och tre i denna uppdelning som definierar graden av 
vattenplaning. I zon ett separerar en tjock (storleksordning delar av mm)
vattenfilm däck och vägbana helt och i zon tre har däcket kontakt med en våt 
vägbana. Hela förloppet från våtfriktion vid låga hastigheter till fullständig
vattenplaning kan beskrivas genom ett samspel mellan zon ett och zon tre och
Veith (1983) ställer upp följande modell:
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mvåt = (1 – FHL) mBL (1)

där mvåt är den totalt tillgängliga våtfriktionen som navet känner, uttryckt som 
friktionskoefficient, FHL är andelen av kontaktytan som är helt separerad från 
vägbanan dvs. i zon ett och mBL är friktionskoefficienten då hela kontaktytan 
arbetar i zon tre dvs. friktionskoefficienten på våt vägbana vid låga hastigheter. 

Figur 2 Kontakten mellan rullande däck och våt vägbana kan delas in i tre zoner. 

2.2 Dynamisk vattenplaning
Begreppet dynamisk vattenplaning är kopplat till vattnets tröghetskrafter. När 
stora mängder vatten måste pumpas bort av däcket gör vattnets masströghet att en 
kil av vatten trycker in däckets framkant och till slut separerar däck och vägbana. 
Epitetet dynamisk syftar på det dramatiska i denna typ av vattenplaning, stora 
mängder vatten och hög hastighet, en vattenplaningssituation som är ganska 
uppenbar med kraftiga vattensprut från däcket som både syns och hörs. 

Dynamisk vattenplaning är enligt Hegmon (1987) när däcket är helt separerat 
från vägbanan genom en kontinuerlig vattenfilm dvs. vad vi alldagligt menar med
begreppet vattenplaning. Benämningen impulsbetingad vattenplaning har också 
förekommit (Nilsson & Ohlsson, 1970) vilket syftar på impulskraften från den 
vattenmängd som träffar hjulet när det ska tränga igenom vattenmassorna.
Hegmon anser att ren dynamisk vattenplaning är ett mycket sällsynt tillstånd. 

Partiell dynamisk vattenplaning kan användas som benämning på 
förhållandena för en del av däckets kontaktyta, t.ex. för den första kontaktzonen, 
se figur 2, där vattnets tröghetskrafter gör att en kil av vatten tränger in i däcket. 
När den kilen av vatten når däckets bakkant har vi fullständig vattenplaning, ren 
dynamisk vattenplaning.

Typiskt för dynamisk vattenplaning är att det är pumpeffekten som är 
dominerande. Däcket måste trycka undan vattnet som ligger på vägbanan. 
Vattnets tröghet gör att ett vätsketryck uppstår vid däckets framkant som ökar 
med ökad hastighet och vattenmängd. Till slut överskrids kontakttrycket mellan
däck och vägbana och vattnet trycker undan däcket och tränger som en kil in i 
kontakten mellan vägbana och däck. 
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Framför däcket byggs en bogvåg upp, motsvarande den man kan se framför
större båtar. French (1989) har återgett en bild av denna bogvåg men spekulerar
inte i dess effekt för vattenplaningen. Klart är att större vattendjup och högre 
hastigheter även ger större bogvåg. Vid högre hastigheter kan bogvågen övergå i 
ett stråle av vatten som sprutar framåt, framför däcket. 

I samband med dynamisk vattenplaning talas det ofta om kritisk hastighet, den 
hastighet vid vilken däcket är helt separerat från vägbanan, eller kritisk vatten-
filmstjocklek (Daughaday & Balmer, 1970), den vattenfilmstjocklek som vid 
rådande hastighet kan orsaka vattenplaning. 

Trycket i vattenkilen kan överslagsmässigt beräknas med följande formel, från 
bl.a. Horne (1963) och Moore (1978): 

p = (r v2)/3 (2)

där p är vätsketrycket i vattenkilen i Pa, r är vattnets densitet i kg/m3 och v är 
hjulets hastighet i m/s.

Tillgänglig friktion mellan däck och vägbana reduceras då vägbanan blir våt.
Tillgänglig friktion minskar dramatiskt med framförallt ökad hastighet, ökat
vattendjup, minskat mönsterdjup hos däcket samt minskat texturdjup hos vägen. 
För en personbil som kör 90 km/h på en våt vägbana med ett vattendjup mellan 1 
och 8 mm halveras tillgänglig friktion om fordonets däck har ett mönsterdjup på
2 mm istället för 8 mm, dvs. om däcken är mycket slitna jämfört med om de är 
nya (Gothié, Parry & Roe, 2001). Ändå är det bara fråga om partiell vatten-
planing. Med blankslitna däck ökade stoppsträckan från 30 m med normal-
mönstrade däck till 120 m, vid bromsning från 100 km/h på våt vägbana (Lamm, 
Taubmann & Zoellmer, 1985), alltså en ökning av bromssträckan med fyra
gånger.

Att våtfriktionen är lägre än friktionen på torr vägbana är allmänt känt och det 
är därför rimligt att friktionen gradvis reduceras när förhållandena närmar sig 
fullständig vattenplaning. Detta påpekar bl.a. Browne (1975) och Daughaday 
(1969) och betonar vikten av partiell vattenplaning dvs. då delar av däckets 
kontaktyta är separerad från vägbanan. 

En våt vägbana har vanligen tillräckligt hög tillgänglig friktion mellan däcket 
och vägbanan för att fordonen ska kunna framföras säkert. Vissa faktorer kan 
dock göra att våtfriktionen plötsligt blir avsevärt mycket lägre än friktionen på 
torr vägbana, fullständig vattenplaning, med stor risk att tappa kontrollen över 
fordonet som följd. Veith (1983) har tittat närmare på de parametrar som påverkar 
situationen, nämligen däcken, vägbanans textur, väderförhållandet, t.ex. 
regnintensitet, fordonets mekaniska egenskaper, t.ex. över- eller understyrnings-
tendenser och förarbeteendet vilket inbegriper körstil och hastighet. 

Kärnfrågan är när erforderlig friktion, Td, överskrider tillgänglig friktion, Ta,
och därför studeras ofta kvoten mellan tillgänglig och erforderlig friktion, en kvot
som bör vara större än ett. Veith har formulerat denna kvot på följande vis: 

 Ta/Td = k Pt ((Tx Rc)/(V2 Dw)) (3)

där k är en konstant beroende av trafikintensitet, understyrningstendens och 
förarbeteende, Pt innehåller däckegenskaper, Tx är ett mått på vägbanans makro-
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och mikrotextur, Rc är vägens kurvradie, V är fordonets hastighet och Dw är 
vattendjupet på vägbanan. 

En intressant iakttagelse är att risken för halkolyckor, dvs. då kvoten Ta/Td blir 
mindre än ett, beror på fordonets hastighet i kvadrat. Veith redovisar inte mer
detaljerat hur t.ex. vägens textur, Tx, ska representeras. Beroende på vilka mått
som används så kan det tänkas att även Tx får en exponent större än ett. Att 
hastigheten har det största inflytandet på vattenplaningsrisken lär dock ingen 
bestrida.

Vid högre hastigheter har bl.a. Veith (1983) också visat att glidfriktionen (låsta 
hjul) på våt vägbana är proportionell mot logaritmen av vattendjupet. 

2.3 Viskös vattenplaning
Vid viskös vattenplaning är det vattnets viskositet som är den dominerande
vattenegenskapen. Precis som vid dynamisk vattenplaning tappar hjulet all 
kontakt med vägbanan och inga krafter av betydelse kan föras över mellan däck 
och vägbana. Viskös vattenplaning är intressant av två skäl, dels kan det uppträda 
redan vid låga hastigheter och låga vattendjup om vägbanan är tillräckligt slät och 
däcket är slitet och dels kan viskösa effekter uppträda lokalt i kontaktytan mellan
stenmaterial och gummiyta vilket minskar den överförbara kraften mellan däck 
och vägbana. Viskös vattenplaning kan därför uppstå även om risken för 
dynamisk vattenplaning är liten och kan vara en avgörande orsak till den 
reducerade friktionen på våt vägbana. 

När däcket rullar på en våt vägbana där risken för dynamisk vattenplaning är 
liten så måste ändå den vattenfilm som finns mellan däckets slitbana och 
vägbaneytan i kontaktytans framkant tryckas undan och göra så under den 
tillgängliga kontakttiden. Gummiytan, t.ex. ett gummiblock på det mönstrade
däcket, ska pressas ned genom vattenfilmen tills den får kontakt med vägbanans
textur. Är vattenfilmen tillräckligt tunn i jämförelse med gummiytans 
(gummiblockets) storlek så avgörs nedpressningstiden av vattnets viskositet. 
Hinner inte vattnet pressas undan så har den viskösa effekten lett till att däcket 
vattenplanar och vi har viskös vattenplaning. 

I tidiga teoretiska studier refererade i French (1989) gjordes uppskattningar av 
tiden det tar för ett däck att sjunka ned genom en vattenfilm som funktion av 
vattenfilmens tjocklek. För vattenfilmer under 0,5 mm i tjocklek minskar
sjunkhastigheten dramatiskt och den beräknade tiden för däcket att penetrera 
vattenfilmen är längre än kontakttiden vid 100 km/h. Detta innebär att en tunn 
vattenfilm då kommer att separera däcket och vägbanan, förutsatt att både däck 
och vägbana är helt släta. 

Den ovan nämnda ökade sjunkhastigheten vid tunna vattenfilmer är ett visköst 
fenomen.

3 Experimentella studier av vattenplaning
Det vanligaste sättet att studera vattenplaning är genom experimentella mätningar.
Flera vanliga metoder finns varav en del går ut på att mäta tillgänglig broms- eller 
accelerationsfriktion och en del använder en glasskiva i vägbanan för att kunna 
fånga bilden av kontakten mellan glasplatta och rullande däck och därigenom dra
slutsatser om t.ex. vattenplaningsegenskaperna för olika däck. 
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3.1 Mätning av krafter på hjulet 
Hayes et al. (1983) har gjort vattenplaningsstudier genom att köra med en 
mätvagn med mätdäcket i en vattenfylld ränna. Mätdäcket var bl.a. ett ASTM E 
501. De mätte friktionstalet med låst hjul både med vattenmängd enligt standarden 
ASTM E 274 och med godtycklig vattenmängd i rännan, minskningen av 
rotationshastigheten hos ett frirullande hjul (wheel spindown) när det rullar i 
vattenrännan med ett visst vattendjup och den longitudinella kraften på hjulet när 
det tränger igenom och tränger undan vattnet i rännan (drag force). Mätning av 
longitudinella kraften på hjulet gjordes också då mäthjulet passerade vattenpölar 
med olika vattendjup, vattendjupet var runt 10 mm. När ett av hjulen på en axel 
passerar en vattenpöl gör vattnets bromsande kraft att bilen får ett asymmetriskt
kraftryck som kan påverka fordonets färdriktning och kanske leda till en farlig 
situation.

Maximal kraft som uppmättes då mäthjulet, med en bredd av ca 175 mm, körde 
in i en vattenpöl var ca 1,3 kN. Angriper den kraften asymmetriskt på fordonet, 
t.ex. då ett av hjulen kör genom en vattenpöl, så kan det leda till att fordonet 
vrider sig. Kompenserar föraren fordonets vridning genom ett styrutslag så kan 
dessutom effekten bli ändå allvarligare när hjulet lämnar vattenpölen och fordonet 
då får ett kast i motsatt riktning. Vid fullständig vattenplaning är det enbart den 
bromsande kraften från vattnet som verkar på hjulet, inga krafter kan föras över 
mellan vägbana och hjul och all manöverförmåga är därmed borta. 

Vid ca 50 km/h påverkades inte friktionen för låst hjul nämnvärt av vatten-
djupet. Vid 80 km/h var friktionen för låst hjul i vattenrännan med 10 mm 
vattendjup bara 10 procent av friktionen med vattenmängd enligt standard-
metoden ASTM E 274. De absoluta friktionstalen och de kritiska hastigheterna i 
sammanhanget beror på däcktyp och vägbanetextur. 

Många mätningar av våtfriktion och vattenplaningsegenskaper utförs med
standardiserade mätdäck t.ex. med det ribbmönstrade ASTM E 501 eller det släta 
ASTM E 524. Henry (1981) har gjort jämförelser mellan dessa båda standarddäck 
och ett vanligt personbilsdäck. Undersökningen gjordes 1980 och ett modernt 
personbilsdäck har troligen ett annat beteende med förhoppningsvis bättre 
våtfriktionsegenskaper. På våt vägbana hade det vanliga personbilsdäcket något 
lägre friktion än det ribbade däcket (ASTM E 501) men tydligt högre friktion än 
det helt släta däcket (ASTM E 524). 

En stor svensk undersökning av vattenplaning gjordes mellan 1967 och 1969 
av Nilsson och Ohlsson (1970). I den användes en friktionsmätvagn, BV8, se även 
figur 3, som kördes så att mäthjulet rullade i en specialpreparerad ränna. Mäthjulet 
bromsades, antingen till 13 procent slip (optimal friktion) eller till låst hjul och det 
bromsande momentet på mäthjulet registrerades. Rännan kunde fyllas med vatten 
till olika vattendjup och som underlag i rännan användes tre olika material med
olika textur, ett extremt slätt underlag av epoxiharts, ett underlag med en sandad 
yta och ett underlag med naturgrus (6–12 mm). Förutom olika underlag och 
vattendjup provades också ett stort antal olika däck med varierande mönstertyp 
och profildjup. 
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Figur 3 VTI BV8 som användes vid vattenplaningsförsöken 1967–69 (Hegmon, 
1987).

Försök med de olika underlagen visade bl.a. att däckets mönsterdjup har stor 
betydelse för våtfriktionen på relativt släta underlag (sand 0–2 mm) medan
skillnaden är liten på ett grövre underlag. Dräneringsmöjlighet måste finnas 
antingen i däcket genom mönsterdjupet eller i vägbeläggningen genom t.ex. en 
grövre textur. Vid 50 km/h har bromsfriktionen ett mycket svagt beroende av
vattendjupet medan bromsfriktionen sjunker snabbt med ökat vattendjup vid 
120 km/h. Inga större skillnader mellan radial- och diagonaldäck kunde påvisas.

Den extremt släta ytan har ett särskilt intresse här eftersom en simulering
lämpligen börjar med att angripa det enklaste vattenplaningsfallet nämligen ett 
slätt däck på slätt underlag. Det släta däcket, helt utan mönster, har redan vid ett 
vattendjup av ca 0,02 mm och 20 km/h endast 10 procent av den optimala
bromsfriktionen på torrt underlag. Bromsfriktionen är också helt oberoende av 
vattendjupet. Vid 50 km/h är däcket helt separerat från underlaget, vattenplaning. 
Vid dessa låga vattendjup och låga hastigheter är vattnets viskösa effekter troligen
avgörande och vi har viskös vattenplaning. 

På den sandande ytan börjar det släta däcket vattenplana vid ca 2 mm 
vattendjup vid 120 km/h. Här har dock pumpeffekten stor betydelse och det är 
mer fråga om dynamisk vattenplaning. 

3.2 Analys av fotoavtryck och flödesbilder 
En populär och effektiv metod för att illustrera vad som händer i kontaktytan 
mellan däck och en våt vägbana är att bygga in en glasskiva i vägbanan och 
underifrån fotografera det överrullande däcket. I en ögonblicksbild kan då 
vattenflödet runt däcket och vattenfilmen i kontaktytan mellan däck och glasskiva 
fångas. Se t.ex. figur 5, hämtad från French (1989). 
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Figur 5 Kontaktbild av ett personbilsdäck som rullar över en glasskiva täckt 
med ett 1 mm tjockt vattenlager, från French (1989).

Med denna metod är det svårt att skilja mellan dynamisk och viskös vattenplaning 
annat än genom en uppskattning av vattenmängden framför hjulet. Med ett slätt 
däck och en liten vattenmängd borde bilden uppvisa dynamisk vattenplaning men
de låga hastigheter som då är aktuella är sällan intressanta då man vill studera 
vattenplaning av fordons- eller flygplanshjul. 

Genom denna optiska metod har man tydligt kunna iaktta den vattenkil som
från framkanten tränger in mellan däcket och vägbanan och separerar däck och 
vägbana. Den geometriska form som uppstår hos det deformerade däcket kan 
också studeras och har även utnyttjats vid analytiska studier av dynamisk
vattenplaning, se kapitel 4.1. 

Metoden har också använts för att bekräfta simuleringsresultat genom att 
jämföra den simulerade kontaktbilden med den som fångats genom glasskivan
t.ex. Okano och Koisho (2000). 

4 Teoretiska analyser av vattenplaning 
Browne, som publicerat ett flertal artiklar i ämnet (Browne, 1975; Browne, Chen 
& Kistler, 1972; Browne, Whicker & Rohde, 1975; Browne, 1975b; Browne, 
1977; Browne & Whicker, 1983), nämner två avgörande problem för den 
teoretiska analysen av vattenplaning; det komplexa vattenflödet runt däcket och i 
kontaktytan beskrivs av ickelinjära ekvationer och en komplett teoretisk lösning 
av vattenplaningsproblemet kräver en tillräckligt noggrann matematisk modell av 
däckytans deformation.

Detta resonemang stämmer väl överens med problemen för dynamisk
vattenplaning där vattenströmningen framför och runt däcket är av stor betydelse. 
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Både den komplicerade vattenströmningen och det luftfyllda gummidäckets
deformationer styrs av komplexa och ickelinjära samband som kräver stor 
beräkningskapacitet för att lösa. Däckets deformationer kan idag angripas med
FEM-program (Finite Element Method) och strömningen kring däcket med CFD-
program (Computational Fluid Dynamics), båda kommersiellt tillgängliga
avancerade beräkningsprogram som använder stora diskretiserade matematiska
modeller av däcket och det strömmande vattnet, se även kapitel 4.3. 

För att simulera ett däck under dynamisk vattenplaning krävs både ett CFD-
program och ett FEM-program och dessutom att dessa program arbetar 
tillsammans, med de mycket stora matematiska modellerna. Gårdagens datorer
hade inte kapacitet för sådana beräkningar men nu börjar det bli möjligt och
resultat från numerisk analys av dynamisk vattenplaning, med CFD och FEM, 
börjar dyka upp (Okano & Koishi, 2000). 

De problem som Browne förutsåg och brottades med utan vår beräknings-
kapacitet, har man alltså idag möjlighet att kringgå med kommersiellt tillgängliga
verktyg. Ett sådant angreppssätt kräver dock stor datorkapacitet och möjlighet att 
hantera de mycket detaljerade och stora datormodellerna av däck och vatten. Det 
dröjer troligen innan dessa beräkningstunga simuleringsmetoder kan användas 
istället för praktiska prov.

4.1 Dynamisk vattenplaning
Ett av de tidigaste försöken till teoretisk analys av vattenplaning gjordes av 
Daughaday (1969, 1970). Kontaktytorna antogs vara stela och den geometriska
formen i kontaktområdet, däckets deformerade form och kontaktytans form,
hämtades från experimentella försök t.ex. flödesbilder av ett däck rullandes 
genom vatten, se även kapitel 3.2. Kontaktområdet delades in i två delar, den 
halvtorra regionen där däcket fortfarande har kontakt med en våt vägbana och den 
våta regionen där däcket är helt separerat från vägbanan av en tjock vattenfilm. I 
den tjocka vattenfilmen antas enbart hydrodynamiska krafter verka. 

Det våta området, med en tjock vätskefilm, startar vid däckets framkant, 
tränger in som en kil mellan däcket och vägbanan och vandrar närmare däckets
bakkant allteftersom hastigheten ökar. 

Eftersom strömningen i inloppet till den våta regionen är turbulent och en del 
av vattnet sprutas framåt (forward spray) vid dynamisk vattenplaning var det svårt 
för Daughaday att använda vanliga analytiska formuleringar t.ex. Bernoullis 
ekvation. Angreppssättet blev istället empiriskt med en parabolisk tryckfördelning
utgående från stagnationstrycket, se även Horne (1963). I kontaktområdet
dominerar de viskösa krafterna. Tröghetskrafter förekommer och en metod att 
uppskatta dessa föreslås av Dauighaday men i de beräkningar han presenterar är 
tröghetskrafterna försummade och tryckfördelningen i kontaktområdet baserad på 
icke kompressibel viskös strömning (Reynolds ekvation). 

De resultat Daughaday kom fram till visade bl.a. att ytans textur har liten
betydelse för vattenplaningshastigheten om däcket har ett stort mönsterdjup. En 
av slutsatserna är dock att däckytans elasticitet måste inkluderas i en simulering
av dynamisk vattenplaning. 

Browne var en av dem som fortsatte det arbete som Daughaday startade. I de 
tidigare artiklarna (1975, 1972) använde Browne liksom Daughaday stela ytor 
med given deformation men senare (Browne, Whicker & Rohde, 1975; Browne, 
1975b, 1977; Browne & Whicker, 1983) även med olika modeller för däckets 
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elasticitet och deformation. Helt riktigt påpekar Browne att dynamisk
vattenplaning är omöjlig utan elastisk deformation hos däcket. Det är den elastiska
deformationen hos däcket som ger rum för den vattenkil som till slut separerar
däcket från vägbanan. Browne beräknar tryckfördelningen i kontaktområdet
genom att numeriskt lösa icke-linjära ekvationer baserade på Navier-Stokes 
ekvationer för kompressibelt flöde, med tröghetskrafter inkluderade. 

Browne & Whicker (1983) har tydligt presenterat en beräkningsmetod som 
angriper dynamisk vattenplaning ur ett elastohydrodynamiskt perspektiv. Metoden 
innebär en koppling mellan en elastisk modell av däcket och en flödesmodell för 
vattenflödet. Flödesmodellen ger en tryckfördelning som ger en deformerad
däckyta som återkopplas till flödesmodellen för att ge en ny tryckfördelning etc. 
Genom att iterera tryckfördelning och deformerad däckgeometri kan metoden till 
slut konvergera mot en deformerad däckgeometri och en tryckfördelning som 
stämmer överens givet en viss hastighet, vattenviskositet, gummielasticitet, last
etc.

Det senaste inom simulering av dynamisk vattenplaning är att koppla ihop 
specialiserade program för flödesdynamik (CFD) med specialprogram för 
deformations- och hållfasthetsberäkningar (FEM). Det är i princip vad Browne
redan skisserat (Browne och Whicker, 1983) men med kraftfullare verktyg. Ett 
bra exempel på detta är Grogger och Weiss (1966, 1997) som i flera steg utvecklat 
tekniken. I sin första studie (1996) simulerade de vattenflödet runt ett slätt stelt 
däck vid olika hastigheter, utgående från Navier-Stokes ekvation. Den beräknade 
tryckfördelningen framför däcket hade god överensstämmelse med experimentella
mätningar för 30 och 60 km/h men inte för 90 km/h. Slutsatsen blev att däckets 
lokala deformation på grund av tryckuppbyggnaden måste tas med i beräk-
ningarna.

Detta gjordes i den senare undersökningen (1997) där Grogger och Weiss 
också påvisade att däckets deformation har en avgörande betydelse för 
tryckuppbyggnad och därmed friktionsreduktion, särskilt för hastigheter över 
50 km/h, se figur 6. 
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Figur 6 Inverkan av lokal däckdeformation på lyftkraften (Grogger och Weiss, 
1997).
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Okano och Koishi (2000) har ytterligare förfinat metoden och använt än kraftigare 
verktyg, CFD och FEM program. Med många beräkningsexempel visar de att det 
är möjligt att numeriskt simulera dynamisk vattenplaning även med däck med
komplexa mönster. Deras slutsats är också att verktygen nu gör det möjligt att
använda datorsimuleringar i utvecklingsarbetet av nya däck för att reducera risken 
för vattenplaning. I jämförelsen med experimentella studier skiljer sig 
simuleringarna något i absoluta tal, t.ex. avseende vattenplaningshastigheten, men
kontaktbilden och det principiella beteendet överensstämmer mycket bra. 

4.2 Viskös vattenplaning
Browne (1975) studerade hur ett enskilt gummiblock, representerande ett av 
gummiblocken i det mönstrade däcket, beter sig då det trycks mot ett slätt 
underlag täckt med vatten. Slutsatsen blev att gummiblockets elasticitet starkt 
påverkar förloppet och kan leda till viskös vattenplaning förutsatt att ytorna är 
tillräckligt släta så att inte det vattentryck som byggs upp under gummiblocket
kan dräneras. Glidhastighet och lateral expansion hos gummiblocket hade liten 
effekt på vattenfilmen under gummiblocket medan lasten och gummits
elasticitetsmodul hade stor betydelse. 

För det enskilda gummiblocket, i kontakt mot en tillräckligt slät yta, är det de
viskösa krafterna som dominerar, tröghetskrafterna kan försummas. Den 
beräknade filmtjockleken är av storleksordningen 0,1 mm.

Ett glidande däck vattenplanar lättare än ett rullande däck. En förklaring till det 
kan enligt Sinnamon och Tielkin (1974) vara att viskösa effekter bidrar till att 
bygga upp en vattenfilm mellan däck och vägbana vid en glidande kontakt. De 
viskösa krafterna är proportionella mot vätskans skjuvningshastighet och bör 
därför öka dramatiskt då däcket glider mot vägbanan istället för att rulla. 

Viskösa effekter kan också vara viktiga lokalt när t.ex. ett enstaka gummiblock
i det mönstrade däcket pressas ned genom vattnet mot vägbanan. Lokalt kan 
vägbanan vara slät. Även om stenmaterialet ger en grov makrotextur så kan 
stenarna i sig vara polerade och ha en mycket fin yta (fin mikrotextur). Se även 
fall B i den schematiska illustrationen i figur 7 nedan. 

Makrotextur
(mm)

Mikrotextur
(mm)

A grov grov

B grov fin

C fin grov

Figur 7 Schematisk beskrivning av förhållandet mellan makro- och mikrotextur. 
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Lee (1998, 1997) har gjort hydrodynamiska beräkningar av hur skåror (sajpning) i 
gummiblocken påverkar tiden det tar för blocket att pressas ned genom en 
0,13 mm tjock vattenfilm. Längre tider innebär större risk för viskös vattenplaning 
dvs. att en vattenfilm separerar gummiblocket och underlaget under hela 
kontakttiden. Beräkningsresultaten visar att sajpning drastiskt minskar förmågan
att bygga upp en vattenfilm mellan gummiblock och underlag. Skårorna dränerar 
trycket under gummiblocket och förhindrar viskös tryckuppbyggnad som annars 
kan separera block och underlag. Se även kapitel 2.3 och French (1989). 

5 Beräkningsmetoder för rullningslagersmörjning 
Att teoretiskt förutsäga filmtjocklek och tryckfördelning i kontakten mellan kula
och rullbana i ett kullager har länge varit en utmaning. De första ansatserna 
gjordes redan innan det fanns kraftfullare beräkningshjälpmedel som t.ex. datorer. 
I inledningen till en avhandling av Venner (1991) var Grubin en av de första som 
introducerade elastiska deformationer i de teoretiska beräkningarna. Genom det 
kunde han visa att tjockleken på den smörjande filmen, i detta fall mellan
kuggflankerna i ett kugghjul, även teoretisk kunde separera ytorna. Något som 
endast hade visats experimentellt tidigare. 

Stor möda har sedan dess lagts vid beräkningsmetoder för elastohydro-
dynamisk smörjning av rullningslager och kuggväxlar. Idag är beräknings-
metoderna mycket effektiva och många teoretiska analyser av smörjsituationen i 
ett rullningslager kan göras utan hjälp från komplicerade kommersiella
programvaror som t.ex. FEM eller CFD program. 

För att beräkna tryckfördelning och smörjfilmstjocklek över hela kontaktytan 
och även göra teoretiska analyser av transienta förlopp som t.ex. när en repa eller 
grop i kulan passerar kontaktytan, måste man använda numeriska metoder.
Grundprinciperna för hur de styrande ekvationerna skulle lösas lades redan tidigt. 
Sedan har noggrannheten i beräkningarna ökat i takt med datorernas kapacitet. 
Beräkningsmetoderna har även effektiviserats genom bl.a. mutigrid-teknik, se 
Venner (1991). 

De ekvationer som styr filmtjocklek och tryckuppbyggnad mellan kula och 
rullbana i ett kullager är Reynolds ekvation (4) för strömningen, filmtjockleks-
ekvationen (5) som tar hänsyn till de elastiska deformationerna samt kraftjämvikt
(6). Reynolds ekvation omfattar enbart viskösa effekter vilket är en korrekt 
förenkling när det gäller rullningslagersmörjning.
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x  = koordinat i rörelseriktningen (m) 
y =  koordinat tvärs rörelseriktning (m)
h = filmtjocklek (m)
h00 = konstant (m)
g = geometriska, odeformerade separationen mellan ytorna (m)
w = ytornas elastiska deformation (m) 
p = tryck (Pa) 
h = smörjmedlets viskositet (Ns/m2)
r = smörjmedlets densitet (kg/m3)
U1 = hastighet för yta 1 (m/s)
U2 = hastighet för yta 2 (m/s)
F = last (N) 

Till detta kommer bl.a. samband som styr viskositetens tryckberoende, något som 
inte är relevant för fallet gummidäck mot våt vägbana.

Genom att tillämpa beräkningsmetoder för kullagersmörjning även på fallet 
däck mot vägbana begränsar man problemet till viskös vattenplaning dvs. till 
effekter där vattnets viskositet är avgörande och inte dess tröghetskrafter. I 
inledningen till denna litteraturöversikt beskrivs också varför beräkningsmetoder
utvecklade för kullagersmörjning ändå kan vara ett steg på vägen mot ett verktyg 
för analys av vattenplaning och friktionsreducering på våt vägbana. 

Vanligen används beräkningsmetoderna för att studera kontakten stål/stål vilket 
är att betrakta som kontakt mellan material med hög E-modul. Även mjuka
material har dock studerats som t.ex. smörjningen av höftleden. 

5.1 Material med hög E-modul 
Kontakten mellan stålkula och rullbana av stål i ett kullager samt kontakten 
mellan kuggflankerna i en kuggväxel är vanliga exempel på elastohydro-
dynamiska kontakter mellan material med hög E-modul. I sådana koncentrerade 
kontakter får vi höga kontakttryck (storleksordningen GPa) vilket har en mycket
stark inverkan på smörjmedlets viskositet i kontakten. Viskositeten kan vara 
många tusen gånger högre inne i kontakten än vid atmosfärstryck och i vissa fall 
kan smörjmedlet t.o.m. bete sig som en solid inne i kontakten. Detta är en fördel 
för tryckuppbyggnaden och separationen av ytorna och resulterar i en närmast
konstant filmtjocklek över hela kontaktytan, utom vid kontaktens sidolober och 
kontaktens bakkant där den minsta filmtjockleken påträffas, se figur 8. 
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Figur 8 Isoplottar av filmtjocklek (H) och tryckfördelning (P) från en oljesmord
kontakt mellan en stålkula och en glasskiva (hårda material). Kontaktdiameter ca 
1 mm, maximalt kontakttryck ca 400 MPa och minsta filmtjocklek ca 0,20 mm.

5.2 Mjuka material
Elastohydrodynamisk smörjning av mjuka material är inte lika utförligt studerat 
som för hårda material. Det finns inte lika många applikationer med mjuka
material. Exempel där forskning förekommer är för tätningar och mänskliga leder. 

Mjuka material kan definieras på flera sätt, t.ex. genom att de har en, i 
förhållande till stål, låg E-modul eller att deras materialegenskaper gör att
kontakttrycken inte nämnvärt påverkar smörjmedlets viskositet (isoviskös EHD). 
Båda fallen stämmer väl in på kontakten mellan däck och våt vägbana. 

Många studier av elastohydrodynamisk smörjning med gummimaterial är 
fokuserade på glidande kontakter (inte rullning) eftersom det är en naturlig 
situation för en tätning. Så är även fallet med en studie av Robert och Swales
(1969). De har gjort experimentella studier av en oljesmord gummicylinder som
glider mot en glasskiva och jämfört resultaten med enkla teoretiska modeller.

Generellt fick de god överensstämmelse mellan teori och experiment förutom 
vid högre hastigheter där man experimentellt inte kunde förse kontakten med
tillräckligt mycket smörjmedel och därmed fick en svulten kontakt, något som inte
de teoretiska modellerna tog hänsyn till. 

Robert och Swales förutspår i sin artikel att forskning kring elastohydro-
dynamisk smörjning med mjuka material kommer att ha betydelse för t.ex. studier 
av vattenplaning. 

En översiktlig och bra sammanfattning av tänkbara smörjfall mellan däck och 
våt vägbana finns i ett appendix till Veith (1996). Där nämns elastohydro-
dynamisk smörjning (viskös vattenplaning) som en tänkbar kontaktsituation, 
framförallt vid högre hastigheter. Vid lägre hastigheter råder blandfilms- eller 
gränsskiktssmörjning där ytkemiska effekter har stor betydelse. 

Mjuka material påminner beräkningsmässigt om högt belastade hårda material.
Framförallt i de tidigare numeriska beräkningarna av elastohydrodynamisk
smörjning, orsakade höga laster konvergensproblem. En alternativ beräknings-
metod för högt belastade kontakter, vilken också kan vara användbar för kontakter 
med gummi, har föreslagits av bl.a. Evans och Snidle (1981, 1982) och Kweh et 
al. (1989). Förslaget innebär en invers lösning av Rynolds ekvation.
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6 EHD och vattenplaning 
Det finns många likheter mellan elastohydrodynamiskt smorda kontakter och 
situationen för ett däck på våt vägbana. Tillräckligt många likheter för att närmare
studier ska vara intressanta.

Stora skillnader finns dock också. De beräkningsmetoder som används idag vid 
analys av t.ex. kullagersmörjning eller elastohydrodynamiska kontakter hos 
gummitätningar är baserade på viskösa effekter. Avgörande för förhållandena är 
smörjmedlets viskositet. Detta stämmer inte överens med dynamisk vattenplaning 
där pumpeffekten eller tröghetseffekten hos vattnet är avgörande och viskositeten 
inte har någon nämnvärd inverkan. 

Vatten har vid rumstemperatur en ca tusen gånger lägre viskositet än en vanlig 
smörjolja för kullagersmörjning. Dessutom är kontakttrycken mellan däck och 
vägbana minst tusen gånger lägre än kontakttrycken i ett kullager eller en 
kuggväxel vilket gör att vattnets viskositet inte heller ändras när det passerar 
kontakten mellan däck och vägbana. Allt detta gör det svårare för de viskösa 
krafterna att bygga upp en smörjfilm som separerar ytorna (viskös vattenplaning). 

För att få ett helhetsgrepp på vattenplaning, vilket inkluderar vägbanor med
mycket vatten, dynamisk vattenplaning, så måste tröghetseffekterna inkluderas 
men det är beräkningsmässigt ett stort steg. 

Fortfarande finns många fenomen där vägbanan är våt och inverkan av viskösa 
effekter inte kan uteslutas. Ett exempel är friktionsreduktionen på våt eller t.o.m.
enbart fuktig vägbana där vattenmängderna är så små att tröghetseffekten bör vara 
försumbar.

En vidare studie av elastohydrodynamiska effekter vid vattenplaning måste ses 
som ett steg mot ökad förståelse av de viskösa effekterna i kontakten mellan däck 
och våt vägbana. Att föra in ett nytt tänkande, från ett annat fackområde, väcker 
förhoppningsvis nya synsätt som kan leda till oväntade lösningar. 

VTI notat 49-2003 23



7 Referenser 
Browne, A, Cheng, H & Kistler, A: Dynamic Hydroplaning of Pneumatic 

Tires. Wear. Vol 20. pp 1–28. 1972.
Browne, A. L: Mathematical Analysis For Pneumatic Tire Hydroplaning. STP

583. ASTM. 1975. 
Browne, A. L: Tire Deformation During Dynamic Hydroplaning. Tire Science 

and Technology. Vol 3. No 1. pp 16–28. 1975b.
Browne, A. L, Whicker, D & Rohde, S. M: The Significance of Tread Element 

Flexibility to Thin Film Wet Traction. Tire Science and Technology. Vol 3. 
No 4. 1975.

Browne, A. L: Predicting the Effect of Tire Tread Pattern Design on Thick 
Film Wet Traction. Tire Science and Technology. Vol 5. No 1. pp 6–28. 
1977.

Browne, A. L & Whicker, D: An Interactive Tire-Fluid Model For Dynamic 
Hydroplaning. ASTM Special Technical Publications. Vol 793. pp 130–150. 
1983.

Daughaday, H & Tung, C: A Mathematical Analysis of Hydroplaning
Phenomena. Technical Report PB182633. Cornell Aeronautical Laboratory. 
1969.

Daughaday, H & Tung, C: A Mathematical Analysis of Hydroplaning
Phenomena. Technical Report PB182633. Cornell Aeronautical Laboratory. 
1969.

Daughaday, H & Balmer, G. G: A Theoretical Analysis of Hydroplaning
Phenomena. Highway Research Record 311. Highway Research Board. 1970. 

Evans, H. P & Snidle, R. W: Inverse Solution of Reynolds Equation of 
Lubrication Under Point-Contact Elastohydrodynamic Conditions. Journal
of Lubrication Technology. Vol 103. pp 539–546. 1981 

Evans, H. P & Snidle, R. W: The elastohydrodynamic lubrication of point 
contacts at heavy loads. Proc. R. Soc. London. Vol A. No 382. pp 183–199. 
1982.

French, T: Tyre Technology. Adam Hilger, Bristol and New York. ISBN 0-
85274-360-2. 1989. 

Glaeser, K. P & Fach, M: Der Nassgriff Und Das Aquaplaning Von Pkw-
Reifen. VERKEHRSUNFALL UND FAHRZEUGTECHNIK. 1997. 35(11) pp 
311–5 (5 Refs.). 1997. 

Gothié, M, Parry, T & Roe, P: Friction Potential and Safety: Prediction of 
Handling Behaviour. International Colloquium on Vehicle Tyre Road
Interaction. Florence. 2001. 

Grogger, H & Weiss, M: Calculation of the three-dimensional free surface 
flow around an automobile tire. Tire Science and Technology. Vol 24. No 1. 
pp 39–49. 1996.

Grogger, H & Weiss, M: Calculation of the Hydroplaning of a Deformable 
Smooth-Shaped and Longitudinally-Grooved Tire. Tire Science and
Technology. Vol 245. No 4. pp 265–287. 1997.

Hayes, G. G, Ivey, D. L & Gallaway, B.M: Hydroplaning, Hydrodynamic 
Drag, and Vehicle Stability. Frictional Interaction of Tyre and Pavement.
Ohio. 1983. 

Hegmon, R. R: Tire-Pavement Interaction. Vehicle Highway Infrastructure. 
Detroit, Michigan. 1987. 

24 VTI notat 49-2003 



VTI notat 49-2003 25

Horne, W. B & Dreher, C. R: Phenomena of pneumatic tire hydroplaning.
Technical note  D-2056. National Aeronautics and Space Administration 
NASA. 1963. 

Henry, J. J: Comparison of the Friction Performance of a Passenger Car Tire 
and the ASTM Standard test Tires. Frictional Interaction of Tire and 
Pavement. Akrin-Fairlawn, Ohio. 1981. 

Kweh, C. C, Evans. H. P & Snidle, R. W: Elastohydrodynamic lubrication of 
heavily loaded circular contacts. Part C: Journal of Mechanical Engineering 
Science. Vol 203. pp 133–148. 1989.

Lamm, R, Taubmann, A & Zoellmer, J: Zusammenfassende Untersuchung zum 
Begriff der kritischen Wasserfilmdicke. Forshung Strassenbau und 
Strassenverkehrstechnik 436. Bundesministers fur Verkehr. 1985. 

Lee, K. S: Effects of Sipes on the Viscous Hydroplaning of Pneumatic Tires. 
Tire Science and Technology. Vol 26. No 1. pp 23–35. 1998.

Lee, K. S: A computationally-efficient method to analyze viscous 
hydroplaning of pneumatic tires. SAE technical paper series 971106. Society 
of automotive engineers. 1997. 

Moore, D. F: Tyre Traction under Elastohydrodynamic Conditions. Leeds-
Lyon Symposium on Tribology. Guildford Westbury. Leeds. 1980. 

Moore, D. F: The Friction of Pneumatic Tyres. 1978. 
Nilsson, A & Ohlsson, E: Vattenplaningsförsök 1967–1969. Undersökningar 

rörande möjlig bromsverkan för bilhjul på vägbanor med vattenskikt av 
olika tjocklek. Specialrapport 85. Statens Väginstitut. 1970. 

Okano, T & Koishi, M: Treading water. Tire Technology International,
December, pp 30–35. 2000. 

Roberts, A. F & Swales, P. D: The elastohydrodynamic lubrication of a highly 
elastic cylindrical surface. British-Journal-of-Applied-Physics-(Journal-of-
Physics-D). Vol 2. No 9. pp 1317–1326. 1969.

Sinnamon, J. F & Tielking, J. T: Hydroplaning and Tread Pattern 
Hydrodynamics. UM-HSRI-PF-74-10. Highway Safety Research Institute. 
1974.

Veith, A. G: Tires – Roads – Rainfall – Vehicles: The Traction Connection.
Frictional Interaction of Tyre and Pavement. Ohio. 1983. 

Veith, A. G: Tire Wet Traction - Explaining Performance Variation Using the 
'Criticality' Concept. Rubber Chemistry and Technology. Vol 69. No 5. pp 
858–873. 1996.

Venner, C. H: Multilevel solution of the EHL line and point contact problems.
Doktorsavhandling från universitetet i Twente, Enschede, Nedelländerna, 
ISBN 90-9003974-0, 1991 


	VTI notat 49-2003
	Förord
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	1  Inledning
	1.1 Vattenplaning
	1.2 Elastohydrodynamik

	2  Dynamisk och viskös vattenplaning
	2.1 Däckets tre kontaktzoner
	2.2 Dynamisk vattenplaning
	2.3 Viskös vattenplaning

	3  Experimentella studier av vattenplaning
	3.1 Mätning av krafter på hjulet
	3.2 Analys av fotoavtryck och flödesbilder

	4  Teoretiska analyser av vattenplaning
	4.1 Dynamisk vattenplaning
	4.2 Viskös vattenplaning

	5  Beräkningsmetoder för rullningslagersmörjning
	5.1 Material med hög E-modul
	5.2 Mjuka material

	6  EHD och vattenplaning
	7  Referenser

